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Zadeva: Strateglja digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Kranj za obdobje 2020-2023 

1. PRAVNI TEMEU 

Pravni temelj predstavljajo: European Commission digital strategy (21.11.2018); Ministerial Declaration 
on e-government - the Tallinn Declaration, (6.10.2017); Zakon 0 elektronskih komunikacijah (ZEKom-l); 
Zakon 0 informacijski varnosti (ZlnN); Zakon 0 lokalni samoupravi (ZLS) ter Trajnostna urbana strategija 
Mestne obeine Kranj do leta 2030. 

2. OCENA STANJA 

Pri upravljanju in razvoju urbanih skupnosti predstavlja digitalna tehnologija vedno bolj pomembno vlogo. 
Po eni strani se v lokalnem okolju na vseh podroejih vzpostavlja vedno vee resitev, ki temeljijo na digitalnih 
tehnologijah, zato jih je potrebno celovito upravljati in koordinirati, po drugi strani pa se predvsem s 
pomoejo digitalnih tehnologij odpirajo stevilne moinosti za izboljsanje iivljenjskega in delovnega okolja v 
lokalni skupnosti ter novi naeini trajnostnega razvoja. 

v situaciji, ko so digitalne tehnologije prodrle na pray vsa podroeja iivljenja in dela, postaja premiSljen 
koncept t.i. pametne skupnosti dejansko nuja za obvladovanje vse bolj kompleksnih in stevilnih digital nih 
resitev. Hkrati pa je premisljen digitalni razvoj tudi eden od kljuenih stebrov celotnega razvoja skupnosti, 
zato ga je potrebno celovito naertovati in upravljati. Lokalna skupnost ima pri tem kljueno vlogo, saj je po 
svoji naravi nadorganizacijska in povezovalna, zato je tudi nujno, da v okviru lokalne skupnosti opredelimo 
kljuena naeela razvoja in povezovanja digitalnih tehnologij, da bi lahko zagotovili usklajen in pospesen 
razvoj skupnosti kot celote. 

3. RAZLOGI, CIUIIN POGLAVITNE RESITVE 

Pospesen razvoj digitalnih resitev prinasa vse bolj pomemben vpliv na nase vsakdanje zivljenje s stevilnimi 
napravami in aplikacijami, ki postajajo nase osnovno sredstvo informiranja in komuniciranja. Pray tako v 
poslovnih okoljih praktieno ni vee procesa, ki ne bi bil podprt z digitalnimi tehnologijami, za katere pa je 
kljueno tudi urejeno, sodobno in zmogljivo digitalno okolje. Tudi pri samem upravljanju z mestom in 
skupnostjo v vedno veeji meri uporabljamo digitalne tehnologije, saj edino z njimi lahko obvladujemo 
vedno bolj kompleksne procese v lokalnem okolju. 

Kljub stevilnim digitalnim resitvam pa nanje vedno lahko gledamo Ie kot ucinkovito orodje za doseganje 
ciljev, ki si jih je skupnost zadala v okviru strateskih in razvojnih dokumentov, pri tem pa so nam lahko v 
pomoe tudi zakonski in strateski dokumenti driave in Evropske skupnosti. Vsekakor so kljueni cilji vsake 
lokalne skupnosti, da stalno izboljsuje kakovost iivljenja njenih elanov, izboljsuje racionalnost in 
ueinkovitost poslovnega okolja ter premisljeno skrbi za trajnostni razvoj. 

Da bi tudi v Mestni obeini Kranj lahko izkoristili priloinosti digitalnega razvoja v Strategiji digitalnega 
razvoja pametnega mesta in skupnosti Kranj za obdobje 2020-2023 predlagamo organizacijske, procesne, 
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podatkovne in tehnoloske resitve, 5 katerimi se bo v Kranju (poleg uvajanja konkretnih digital nih resitev) 
predvsem ustvarilo obvladljiv in povezan ekosistem digitalnega razvoja, ki temelji predvsem na: 

vzpostavitvi koordinacije digitalnega razvoja na razlicnih nivojih, 
povezovanju razlicnih procesov v lokalni skupnosti, 
zbiranju, evidentiranju in ponovni uporabi podatkov iz stevilnih procesov v skupnosti ter 
uporabi odprtih standardov in platform, ki omogocajo povezovanje in racionalno uporabo 
tehnoloskih moznosti. 

Z vidika komuniciranja z obcani, poslovnim okoljem, pa tudi za potrebe upravljanja lokalne skupnosti je 
predvidena vzpostavitev enotne platforme, ki bo povezala in (glede na zivljenjske situacije) prikazala 
razlicne informacije, ponudila obstojece in nove servise za obcane in gospodarstvo, omogocila placevanje 
javnih in drugih storitev ter povezavo z lojalnostnim sistemom, 5 kate rim lahko lokalna skupnost 
vzpodbuja zazelena ravnanja svojih prebivalcev. Informacijska tehnologija ponuja tudi moznosti tesnega 
sodelovanja z obcankami in obcani ter gospodarstvom in na ta nacin tudi krepi sodelovanje in pripadnost 
skupnosti. 

V procesu nastajanja strategije so bila upostevana strokovna izhodisca in primeri dobrih praks na podrocju 
pametnih skupnosti, zasledovali smo usmeritve Evropske komisije za razvoj sodobnih digitalnih skupnosti, 
upostevali strateske dokumente lokalne skupnosti in usmeritve Strateskega sveta za pametno mesto in 
pametno skupnost. Poleg tega so upostevana tudi strokovna izhodisca in usmeritve Strateskih razvojnih 
inovacijskih partnerstev na tem podrocju, Digitalnega invoacijskega stiCiSca Siovenije in zdruzenj na 
podrocju lokalnih skupnosti. 

Osnutek strategije je bil v javni obravnavi od 13.7.2020 do 21.9.2020 5 pozivom prebivalcem, gospodarstvu 
in stroki, da predlagajo dopolnitve in spremembe. Predlogi, ki so v obdobju javne razprave prispeli na 
Mestna obcino Kranj, so v koncnem dokumentu tudi smiselno upostevani. 

4. FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE 

Za realizacijo strateskih usmeritev ter razvoj pametnega mesta in skupnosti je Mestna obcina Kranj 
predvidela sredstva v proracunih za leti 2020 in 2021, vsekakor pa v veliki meri pricakujemo sofinanciranje 
posameznih razvojnih faz in projektov preko razpisov, ki bode objavljeni za razvoj pametnih skupnosti na 
Ministrstvu za javno upravo, razpisov iz evropskih kohezijskih skladov ter drugih evropskih razvojnih virov. 

Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagam v sprejem naslednji 

SKLEP: 

Mestni svet Mestne obcine Kranj sprejme Strategijo digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti 

Kranj za obdobje 2020-2023. 
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Strategija digitalnega razvoja Pametnega mesta in skupnosti Kranj za obdobje 2020 do 2023 

1. Uvodne opredelitve 

Mestna obeina Kranj ima sprejeto Trajnostno urbano strategijo Mestne obeine do leta 2030, ki opredeljuje 
kljuene razvojne izzive Mestne obeine Kranj kot sredisea Gorenjske. Pray tako omenjeni dokument 
opredeljuje prednostna tematska podroeja in strateske cilje, digitalizacija pa lahko praktieno pri vseh 
pomembno pripomore k njihovem doseganju. 

Kranj zeli postati mesto priloznosti, trajnostno naravnano, napredno in zivahno urbano sredisee Gorenjske, 
pri tem krovnem cilju pa vsekakor ne moremo mimo urejenega, sodobnega in zmogljivega informacijskega 
okolja. Digitalizacija ze danes, v prihodnje bo pa se veliko bolj posegala na praktieno vsa podroeja zivljenja 
in dela, zato je njen razvoj, na osnovi premisljenega strateskega naertovanja, nujen za celostni razvoj 
Kranja. 

Kot najbolj ueinkovito osnovo za naertovanje in pospeseno implementacijo digitalnega razvoja vidimo 
enostavno razumljivo strategijo digitalnega razvoja, ki opredeljuje temeljne razvojne koncepte ter 
konkretna podroeja ter doloeene resitev. Strategija je odprta za nove storitve, resitve in tehnologije, ki se 
bodo kot aktualne pokazale v prihodnosti, zato je robustna osnova za daljse obdobje razvoja. 

Cilj uvedbe strategije digitalnega razvoja pametnega mesta je urejeno informacijsko in komunikacijsko 
okolje z jasno koordinacijo, povezanimi procesi in platformami, razumljivimi in dostopnimi podatki ter 
dovolj zmogljivimi komunikacijami. V takem okolju obstojeee in nove resitve tvorijo povezano celoto z 
dobro izkoriSeenimi informacijskimi viri za potrebe obeanov, gospodarstva in upravljanje z mestom. 

Poleg tega pa Strategija opredeljuje tudi podroeja razvoja in nekatere konkretne korake, kar ji daje 
uporabno izvedbeno vrednost v bliznji prihodnosti. 

Predhodna analiza stanja na podroeju digitalizacije v Mestni obeini Kranj je pokazala, da so vse kljuene 
funkcije mestne uprave informacijsko podprte, poleg tega pa je v uporabi tudi vrsta namenskih resitev za 
deja mestne uprave in za potrebe obeanov. Hkrati pa analiza tudi kaze, da so resitve slabo medsebojno 
povezane, pogosto nameseene in upravljane na popolnoma nepovezanih sistemih, pa tudi pogosto slabo 
poznane in uporabljane s strani ciljnih skupin. Strategija je koncept razvoja, ki bo povezal relevantne 
obstojeee resitve ter omogoeil pospesen razvoj novih storitev v povezanem informacijskem okolju Mestne 
obeine Kranj. 

2. Ocena vloge informacijske in komunikacijske tehnologije pri kljucnih izzivih in ciljih 
opredeljenih v Trajnostni urbani strategiji Kranja 

2.1. Image (podoba) mesta in razvojna energija 

V primerjavi s preteklimi desetletji je Kranj v zadnjem obdobju, pospeseno pa z gospodarsko krizo in 
propadom tradicionalne industrije izgubil razvojno dinamiko, 2500 delovnih mest in identiteto 
naprednega mesta. Kranj po ekonomskih kazalcih razvitosti zaostaja za vodilnimi mesti v Sioveniji 
(ljubljano, Novim mestom, Koprom). Ta trend je nujno potrebno ustaviti in obrniti. Kranj potrebuje 
pospeseno gospodarsko transformacijo iz industrijskega v podjetno mesto na temelju modernih 



tehnologij, storitev in turizma. Spodbujati in omogociti je potrebno ustvarjalnost, inovativnost in 
podjetnistvo ter na teh vrednotah krepiti »gospodarsko« identiteto mesta. 

Informacijska in komunikacijska tehnologija je umescena v sirsi koncept t.i. pametnega mesta in je odlicna 
osnova za promocijo privlacnega okolja za vse vrste gospodarske dejavnosti, odprtost platform, podatkov 
in sodelovanja pa tudi konkretno predstavlja konkurencno prednost za sodobne oblike digitalnega 
podjetnistva, ki je se posebej blizu mladim in zagonskim podjetjem. Ustvarjalnosti in inovativnost lahko 
mesto vzpodbudi tudi s konkretnimi izzivi, ki za podjetnike predstavljajo razvojno moznost in pilotni 
projekt ter kasnejse trzenje v drugih okoljih. Na teh osnovah je ze vzpostavljeno sodelovanje v okviru 
iniciative 'Smart Mlaka' za katero je gospodarstvo v Kranju pokazalo velik interes. 

2.2. Sodelovanje in komunikacija na vseh ravneh 

Sibko sodelovanje in zaupanje na vseh ravneh - med politiko/upravo, gospodarstvom in civilno druzbo, 
znotraj posameznih sektorjev in med njimi, med mestnimi in podezelskimi KS - ovira hitrost uvajanja 
sprememb in povecevanje ucinkovitosti delovanja. Razvojni preboj terja odprto, pregledno in enosmerno 
delovanje celotnega sistema. V tern kontekstu je smiselno tudi programsko in organizacijsko povezovanje 
javnih zavodov s ciljem racionalizacije poslovanja. Prepreciti je potrebno podvajanje nalog in projektov. 

Ta izziv zelo ucinkovito naslavlja koncept digitalnega razvoja, ki v osnovi temelji na vsebinskih izhodiscih 
TUS-a, poleg samih tehnicnih resitev enakovreden poudarek daje sodelovanju in odprtosti platform ter 
podatkov. Tako lahko odprta komunikacija in sodelovanje na podrocju digitalnega razvoja pomembno 
vpliva na sirso sodelovalno in inovacijsko klimo v mestu, ki pa je pogoj za usklajen in vkljucujoc razvoj. Pri 
kljucnih razvojnih vprasanjih je zato potrebno vedno vkljucevati vse druzbene skupine od gospodarstva, 
civilne druzbe do organov lokalne skupnosti ter povezovati tudi druga okolja v Gorenjski regiji. 

2.3. Regionalna vloga Kranja 

Kranj ima status regijskega sredisca med gorenjskimi obcinami. Zaradi raznovrstnosti regije ima vsaka od 
njih svoje ambicije, zato mora Kranj obdrzati regijsko pobudo, a hkrati krepiti sodelovanje z obcinami. V 
politicnem dialogu mora Kranj se naprej utrjevati vlogo regijskega sredisca in ne glede na dinamiko procesa 
ustanavljanja pokrajin v mestu spodbujati ohranjanje in namescanje novih centralnih dejavnosti, ki so za 
regijsko sredisce nujne in znacilne. Le koncentracija kakovostne ponudbe delovnih mest, stanovanjskih, 
storitvenih in oskrbnih funkcij zagotavlja potencial urbanega sredisca, h kateremu gravitira sirse obmocje. 

Vloga regijskega sredisca, ki jo Kranj razvija, mora biti podprta tudi v digitalnem okolju, zato je pomembno, 
da proaktivno razvija resitve za sirso regijo ter vkljucuje ostale obcine v regiji v skupne resitve, njihovo 
souporabo ali ponovno uporabo, pa tudi z zgledom vodi pri odpiranju podatkov in platform. Tako lahko z 
digitalnimi resitvami postane nosilec regijskega razvoja, ki tudi pozitivno vplivajo na razvoj digitalnega 
gospodarstva v Kranju. Primer takega regijskega pristopa je lahko tudi mestna lojalnostno-placilna 
aplikacija/kartica, kjer se ze v zasnovi predvidi siritev na sirso regijo in soupravljanje celotnega sistema. 

2.4. Sobivanje mesta in podezelja 

Pomemben razvojni izziv upravljanja razvoja Mestne obcine Kranj predstavlja zagotavljanje skladnega 
razvoja, funkcionalnega dopolnjevanja in vecjega sozitja med jedrnim urbanim obmocjem, primestno 
okolico in podezeljem. Vecina prebivalstva (75 %) zivi v ozjem urbanem delu obcine, ki se sooca s 
specificnimi problemi starega Kranja, urbanih in primestnih sosesk ter degradiranih urbanih povrsin. Po 
drugi strani pa je mestno sredisce zlito z ravninskimi predmestnimi naselij, ki prehajajo v hribovsko-gorsko 
zaledje pod Jostom in Krisko goro. Slednja terjajo boljso povezanost z mestom, infrastrukturno 
opremljenost, dostopnost do javnih storitev in boljso rabo sinergij med mestom in podezeljem. 

Pri sobivanju mesta in podezelja ter izzivu ohranjanja poseljenosti podezelja, da se zmanjsuje obremenitev 
mestnega jedra, lahko informacijska in komunikacijska tehnologija pripomore predvsem iz dveh vidikov; 
prvi je digitalna infrastruktura, ki ne sme biti razlog, da bi bila zaradi boljsih pogojev za zivljenje in dele 
dostopnost digitalne infrastrukture razlog za migracijo v mestno jedro. Drugi pa je razpolozljivost digitalnih 
storitev javnih sluzb, pa tudi vseh drugih servisov, ki zmanjsuje potrebo po fizicnem obisku mestnega jedra 



zaradi poslovnih ali upravnih zadev. Hkrati pa lahko tudi z urejeno, pregledno, usmerjeno in atraktivno 
komunikacijo 0 dogajanju v mestu privabimo okoliske prebivalce na prireditve ter tako ohranjamo 
povezanost s Kranjem, kot srediseem obeine in regijskim srediSeem. 

2.5. Delovna mesta, rast podjetij in nalozb 

Mestna obeina Kranj ima danes 22.552 delovnih mest (2015), kar je 2562 manj kot leta 2008. lmanjsanje 
je predvsem posledica upada gospodarske aktivnosti velikih industrijskih sistemov. Kranj ni vee 
zaposlitveni center. Polovica delovno aktivnih Kranjeanov je zaposlenih izven Kranja, med njimi 5542 oseb 
oz. kar 25 % vseh dela v Ljubljani. Po krizi brezposelnost upada, a se vedno obsega 2390 oseb oz. 9,5 % 

(julij 2015). 18 % vseh brezposelnih je mlajsih od 30 let, kar 25 % brezposelnih pa je v najvitalnejsem 
starostnem obdobju, od 30 do 40 let. Kranj mora celostno spremeniti odnos do podjetnistva, omogoeiti 
nastajanje in rast domaeih MSP ter krepiti gospodarsko osnovo tudi s pritegovanjem investicij. (lzziv povzet 
po TUS, ki se je v zadnjih letih bistveno spremenil, vendar ostaja kljuena razlika, da se je zaposlenost od 
velikih delodajalcev premaknila k veejemu stevilu srednjih in malih poslovnih subjektov.) 

Sprememba strukture delodajalcev, ki so se od nekaj velikih industrijskih podjetij spremenili v veeje 
stevilo manjsih, tudi postavlja drugaena prieakovanja in odvisnost gospodarstva od informacijske 
infrastrukture. Velika podjetja namree v veeji meri sama zagotavljajo informacijsko podporo poslovanju, 
mala pa so za svojo uspesnost kot pomembno odvisna tudi od dostopnosti eStoritev, zmogljive jayne 
digitalne infrastrukture, odprtih podatkov, ki jih potrebujejo za svoje poslovanje pa tudi razvojne izzive, 
vedno bolj pa se tudi uveljavljajo fleksibilne oblike zaposlovanja (delo na daljavo, dele za vee delodajalcev, 
sodelovalno gospodarstvo, ... ), ki ze v svoji osnovi temeljijo na uporabi digitalnih tehnologij. lato je 
razvitost digitalne infrastrukture, eStoritev in dostopnost podatkovnih virov vedno bolj vpliven dejavnik 
ugodnega gospodarskega okolja, ki vpliva tako na uspesnost in razvoj obstojeeih subjektov, na atraktivnost 
lokacije za pridobivanje novih investicij ter kljueni izziv, ki ga imamo kot ddava na tem podroeju -
povecanje dodane vrednosti na zaposlenega. 

2.6. Koncentracija IKT podjetij in tehnologij 

Kranj v slovenskem prostoru oznacuje koncentracija podjetij in kompetenc s podroeja informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (lKT). V preteklih letih je bil vzpostavljen tehnoloski park Razvojni center IKT, ki 
daje osnovo za nadaljnjo rast te panoge ter preskusanje in prenos tehnoloskih resitev tudi v lokalno okolje. 
Vzpostavitev koncepta pametne skupnosti v podporo ueinkovitemu in trajnostnemu upravljanju mesta 
predstavlja enega neizkoriscenih notranjih potencialov. 

Dpisani izziv vodstvo MO Kranj prepoznava kot enD kljucnih razvojnih priloznosti, zato ze poteka vrsto 
aktivnosti, ki v svoji osnovi izkoriseajo obstojeee lokalne kompetence s podroeja informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter vzpostavljajo koncept pametne skupnosti. Ta koncept pa mora v svoji 
realizaciji zasledovati dva kljucna cilja, ki sta oba pogoj za dejanski ueinek pametne skupnosti na sirse 
okolje za zivljenje in delo. Prvi cilj je vzpostavitev robustnega povezanega informacijskega okolja, ki 
omogoea koordinirano upravljanje, povezovanje procesov, souporabo podatkov ter zadostno 
informacijsko infrastrukturo za hrambo, procesiranje in prenos podatkov. Drugi cilj pa je zagotavljanje 
siroke palete konkretnih resitev za izboljsanje zadovoljstva mescanov, vecanje produktivnosti in razvojnih 
moznosti gospodarstva ter zagotavljanje dolgoroenega trajnostnega razvoja. Dba vidika skupaj tvorita 
trdno podlago za stalen ciklieen razvoj vseh vidikov zivljenja in dela v skupnosti. 

2.7. Mladi in mlade druzine 

la zagotavljanje dolgoroene demografske in gospodarske vitalnosti mesta je treba posebno skrb nameniti 
zivljenjskemu okolju, ki bo naklonjeno mladim in mladim druzinam. Kranj mora zadrzati sedanje pozitivne 
demografske trende, ki so posledica visoke natalitete, priselitev iz tujine in intenzivne veestanovanjske 
gradnje v zadnjih letih : nadpovpreeni naravni prirast na 1000 prebivalcev (2014 Kranj 3,9, Siovenija 1,1), 
nizja povpreena starost (Kranj 41,7 let, Siovenija 42,5 let) in delez mladih do 15 (Kranj 15,7 %, Siovenija 
14,1 %). Pretekla rast prebivalstva vpliva na poveeane potreb po vrtcih, prostoru osnovnih sol, solskih 
telovadnicah, se zlasti v ozjem mestnem obmoeju. Obstojee program podpore mladim zahteva 
posodobitev v smeri, da bo dovzeten za novosti, spodbujanje talentov in ustvarjalnosti mladine, se posebej 



odrascajoce generacije, njihovo aktiviranje v druzbi, zaposlovanje in ustvarjanje druzine v Kranju. Javni 
odprt prostor je potrebno obogatiti z vsebinami, kakovostno izboljsati in prilagoditi potrebam novih 
urbanih generacij. 

Poleg narascajocih pot reb po fizicni infrastrukturi moramo ob teh (ugodnih) demografskih trendih v Kranju 
se vecjo pozornost nameniti tudi digitalnemu okolju, ki je za sodobne urbane generacije vedno bolj 
pomembno. Po eni strani predstavlja okolje za ucenje in iskanje poklicnih moznosti, po drugi strani pa tudi 
pomembno vpliva na njihov socialni razvoj in povezanost z okoljem. Zato je pomembno, da skupnostni 
razvoj aktivno isce tudi povezavo z mlajsimi generacijami preko digitalnih tehnologij, jih tako vkljucuje v 
skupnostni razvoj in se odziva na njihove potrebe. 

2.8 Prometni sistem in infrastruktura 

Prometni sistem in potovalne navade Kranjcanov kljub trendom trajnostne mobilnosti ostajajo 
tradicionalni. Stopnja motorizacije sicer upada, a je se vedno dokaj visoka (2014 513 osebnih vozil/1000 
prebivalcev, Siovenija 522). Potrebe po parkiranju v neposredni blizini stanovanja, lokala oz. kraja 
opravljanja storitve so najbolj izrazite v starem Kranju oz. mestnem srediScu in v urbanih soseskah (npr. 
Planina), ceprav so prostor in financna sredstva za vlaganja v garazne hiSe zelo omejena. Kolesarsko in pes 
omrezje je v zametkih, mestni potniski promet pa neizkoriscen. Prometni podsistemi niso zadostno 
medsebojno povezani prek sodobnega potniskega vozlisca. 

Posledicno promet najvec prispeva k izpustom C02, pray tako pa se mestno sredisce sooca z obcasno 
preseznimi vrednostmi prasnih delcev v zraku. Zaradi spremenjenih prometnih tokov (intenzivne dnevne 
delovne migracije proti Ljubljani, v obrobna nakupovalna sredisca ... ) ter suburbanicazije se mesto sooca 
s slabo pretocnostjo vpadnih oz. obvoznih cest na vzhodnem delu mesta, v smeri proti avtocesti. Povezave 
med mestom in podezeljem so potrebne posodobitev z vidika varnosti. Lahko ugotovimo, da celoten 
prometni sistem ni prilagojen potrebam danasnjega uporabnika, se zlasti ne podpira potreb dnevne 
mobilnosti znotraj mestnega obmocja kakor tudi na vplivnem obmocju mesta, sosednjih obcin in Ljubljane. 
Za razvoj Kranja je kljucna hitra in frekventna javna prometna povezava z letaliscem, Ljubljano in okoliskimi 
razvijajocimi se poslovnimi in turisticnimi centri. Dolgorocno nacrtovana hitra zelezniska povezava med 
Ljubljano, letaliscem in Kranjem je za mesto Kranj izjemnega razvojnega pomena, saj lahko bistveno 
spodbudi utrip in okrepi regionalno in nacionalno vlogo mesta v somestju z Ljubljano. 

Potrebe razvoja fizicne prometne infrastrukture seveda informacijske in komunikacijske tehnologije ne 
morejo nadomestiti, lahko pa vplivajo na obremenjenost obstojece infrastrukture preko boljsega 
upravljanja 5 pretokom in uvajanja novih modelov mobilnosti. Za izboljsanje upravljanja 5 prometnim 
tokom je nujno sirse povezano upravljanje celotne prometne signalizacije in povezava vseh sistemov v 
mestu in okolici, kar omogoca optimizacije glede na trenutno situacijo, omogoca pa tudi predvidevanje in 
preventivno zmanjsevanje nezelenih prometnih situacij . Novi modeli mobilnosti, ki v veliki meri temeljijo 
na javnih sistemih in moznosti souporabe prevoznih sredstev, pa imajo za koncni rezultat predvsem 
manjse stevilo vozil v prometu (gibajocem in mirujocem). V teh konceptih mobilnosti pa je nujen tudi 
miselni premik od upravljanja z vozili do upravljanja s potniki oz. blagom. Zato je eden od kljucnih 
predpogojev, da so vsi mobilnostni sistemi med seboj tesno povezani v realnem casu in v povezanem 
delovanju stalno optimizirajo cas, ki ga potniki ali blago porabijo za potovanje. 

2.9. Upravljanje z naravnimi viri in podnebne spremembe 

Mestna obcina Kranj je v zadnjih petih letih naredila pomembne premike in se priblizala zakonodajnim 
ciljem na podrocju odvajanja in ciscenja odpadnih voda, prilagodila javno razsvetljavo zahtevam po 
energetski ucinkovitosti in zmanjsanju svetlobnega onesnazevanja ter izvedla stevilne energetske prenove 
javnih objektov. Kljub temu izzivi upravljanja z naravnimi viri ostajajo: urejanje odvajanja in ciscenja voda 
mora biti v naseljih z gostoto poselitve >20 PE/ha reseno do leta (2017/2021), Kranj se je 5 SEAP-om 
zavezal, da bo do leta 2020 za 21 % zmanjsal izpuste toplogrednih plinov glede na leta 2006, dosegel 20 % 
vecjo energetsko ucinkovitost in 20 % energetske oskrbe zagotavljal iz obnovljivih virov energije. 
Pomemben vpliv na okolje in prihranke za obcane lahko mesto doseze tudi z ucinkovitejsim ravnanjem z 
odpadki. Varovanje kmetijskih zemljisc na mestnem obrobju in njihova izraba za lokalno proizvodnjo hrane 



je pomemben izziv mestne politike. Upostevanje in prilagajanje podnebnim spremembam se ni vgrajeno 
v sisteme naertovanja in upravljanja mesta ter zavest prebivalstva. 

Tudi na podroeju ravnanja z naravnimi viri ima informacijska tehnologija pomembno vlogo predvsem z 
dveh vidikov: omogoea optimizacijo komunalnih sistemov ter vpliva na informiranost in navade 
prebivalcev in poslovnih subjektov. Sistemi optimizacije upravljanja z odpadki, razsvetljavo, vodo, 
kanalizacijo, energijo so dobro razviti in dostopni na trgu, potrebno jih je Ie implementirati v povezan 
sistem pametne skupnosti in stalno nadgrajevati, kar se postopoma v Kranju ze dogaja tako z boljsim 
upravljanjem s strani javnih sluzb, kot tudi 5 prenosom nekaterih sistemov v upravljanje specializiranih 
izvajalcev (npr. energetsko pogodbenistvo). 

Tudi informiranost 0 stanju okolja se izboljsuje preko javno dostopnih meritev razlienih parametrov, bolj 
aktivno vplivanje na navade Ijudi pa se lahko zagotovi tudi preko ueinkovitega sistema nagrajevanja (city 
loyalty system) in podpore obeanov ter poslovnih subjektov z informacijami, primerjavami in resitvami za 
boljso energetsko ueinkovitost, mobilnost, upravljanje z odpadki, ... Osnova za te resitve deloma ze obstaja 
v meritvah in podatkih, ki so na voljo pri razlienih virih, nadgraditi pa jih je treba z medsebojno povezavo, 
usmeriti v konkretne primerjave na nivoju gospodinjstev in poslovnih subjektov ter ponuditi tudi izdelane 
resitve za izboljsanje stanja. Na podroeju kmetijstva pa tudi ze obstaja vrsta ueinkovitih in preizkusenih 
resitev, ki zmanjsujejo obremenitve okolja. Tudi lokalno samooskrbo in krajsanje dobavnih verig lahko 
bistveno izboljsamo z uporabo ze izdelanih resitev za lokalno samooskrbo. 

2.10. Prostorska politika 

Potencial degradiranih obmoeij in ohranjenega naravnega prostora v mestu in njegovem zaledju 
investitorjev (predvsem trgovcev) na zelo omejen prostor in kmetijske povrsine na robu mesta, veeinoma 
stihijsko in brez koncepta. Domaea mala in srednja proizvodnja ter storitvena podjetja pa niso prisla do 
lokacij, ki bi bile cenovno ustrezne, zato so se mnogi izselili v sosednje poslovne cone v Seneur in Naklo. 
Leta 2014 je bil sprejet nov Obeinski prostorski naert, ki daje osnovo za aktiviranje prostih povrsin v okolici 
ze obstojeeih industrijskih in poslovnih con na ozjem mestnem obmoeju ter spodbuja prenovo 
neizkoriseenih degradiranih povrsin in praznih objektov za nove javne, poslovne ali druge mestotvorne 
programe. 

Na obmoeju Mestne obeine Kranj je 88,87 ha ovrednotenih degradiranih urbanih obmoeij oz. 160 ha vseh, 
vkljueno s tistimi, kjer se pojavlja sum 0 degradaciji. Kot obmoeje 5 sumom socialne degradacije je 
opredeljeno tudi obmoeje soseske Planina 5 koncentracijo vee kot 15.000 prebivalcev na majhnem 
prostoru. Po drugi strani, zelena okolica, sotoeje Save in Kokre s kanjoni, bliznji primestni ravninski gozdovi 
in okolisko hribovje nudijo privlaeen bivalni ambient, ki 5 spremenjenim zivljenjskim slogom vedno bolj 
pridobiva na pomenu. Podezelski prostor Kranja se se danes mnozieno uporablja za potrebe zelene 
rekreacije, in sicer v vseh letnih easih. Posamezna obmoeja so bila ze delezna krajinskih ureditev, vendar 
urejanje poti, igrise, trim poti in tematskih poti ni sistematieno in celostno, lokacije niso povezane v varno 
omrezje kolesarskih in pespoti med mestom in zeleno okolico. 

Pri samem naertovanju prostorske politike informacijska tehnologija sicer nima posebne vloge, saj gre 
predvsem za koncepte fiziene rabe prostora. Vendar pa so za kakovost naertovanja, spremljanje in 
vzpodbujanje zelene rabe kljueni prostorski sistemi za evidentiranje lastnistva, namembnosti in obstojeee 
fiziene infrastrukture, ki so ze danes dobro razviti na drzavnem nivoju in povezani v konkretne lokalne 
resitve, ki so v uporabi tudi v Mestni obeini Kranj . Za vzpodbujanje boljsega upravljanja 5 prostorom pa se 
obstojeei sistemi informiranja javnosti lahko se nadgradijo z bolj usmerjenim komuniciranjem z lokalnim 
prebivalstvom, gospodarstvom in potencialnimi investitorji. Zeleno rabo pa lahko vzpodbujamo tudi preko 
lojalnostnega sistema, kjer lahko zdrav zivljenjski slog in zazelene naeine mobilnosti nagrajujemo in stem 
vzpodbujamo rabo infrastrukture, ki je ze na voljo. 

2.11. Revitalizacija starega mestnega jedra Kranja 

V zadnjih petih letih je bilo zgodovinsko jedro mesta, poimenovano »stari Kranj« delezno obsezne prenove 
odprtih povrsin, komunalne infrastrukture ter najpomembnejsih objektov kulturne dediseine. Prostorski 
prenovi zal se ne sledita ekonomska in socialna ozivitev. Poleti 2015 je bilo v mestu 60 praznih lokalov in 



osem opuscenih, zato danes govorimo 0 funkcionalno degradiranem obmocju. Uvedeni je bilo 
sofinanciranje najemnin s strani Mestne obcine Kranj, mestni manager ter prve skupne akcije kot protiutez 
robnim nakupovalnim srediScem, vendar ukrepi (se) ne delujejo. Stari Kranj potrebuje bolj aktiven, 
sistematicen in dolgorocen pristop k pritegovanju novih dejavnosti, trzenju mesta, urejanju prometa, 
ozivljanju opuscenih objektov, sodelovanju z mescani ter celovitemu vodenju procesa socio-ekonomske 
prenove. 

Usmerjanja turisticnih tokov, informiranja 0 ponudbi, prireditvah in znacilnostih dolocenih lokacij si danes 
ne moremo vec zamisliti brez uporabe spletnih medijev. lato ni potrebna promocija uporabe, temvec zgolj 
organizirana predstavitev na spletu in aktivno povezovanje zelenih informacij v kljucna spletna orodja, kot 
so iskalniki, turisticne platforme in orodja za spletno nakupovanje. Nekaj obetavnih resitev je ze bilo 
razvitih, vendar so premalo povezane in promovirane. Poleg tega je pri vsebini starega mestnega jedra 
tudi potrebno iskati atraktivno povezavo med kulturno - zgodovinskim okoljem in privlacno vsebino v 
smislu ponudbe in dogajanja, ki pa ne sme biti neposredno konkurencna 5 klasicnimi nakupovalnimi 
sredisci. Orodja, ki so nam na voljo v obliki spletnih resitev, navidezne in nadgrajene resnicnosti pa tudi 
spremljanje stevila in gibanja obiskovalcev, lahko naredijo mestno jedro bistveno bolj privlacno za turiste 
in domacine, hkrati pa omogocajo tudi bolj ciljane in bolje nacrtovane storitve za obiskovalce. 
Nenazadnje tudi sama digitalna industrija predstavlja okoljsko zelo sprejemljivo dejavnost z visoko dodano 
vrednostjo, zato bi lahko tudi v tej smeri iskali moznosti za popolnitev prostih prostorskih kapacitet in 
dodatno ozivitev mestnega jedra. 

2.12. Spreminjanje zivljenjskega sloga 

Kranjcani in Kranjcanke vlsoko vrednotijo aktivno prezivljanje prostega casa in skrb za zdravje. Zato 
zagotavljanje siroke in enakopravne dostopnosti do programov, dogodkov in jayne infrastrukture na 
podrocju kulture, sporta, socialnega varstva, zdravstva, medgeneracijskega sodelovanja, vsezivljenjskega 
ucenja predstavlja pomembno izhodisce prihodnjega delovanja. Izziv predstavlja prilagajanje vsebin in 
urnikov spremenjenemu zivljenjskemu slogu, kakor tudi vzdrzevanje in urejanje kakovostnih javnih 
prostorov in objektov za druzenje in rekreacijo Ijudi, tako v mestu kot tudi na podezelju. 5 strani 
prebivalcev so zazeleni drugacni urbani dogodki v soseskah in manjse ureditve, ki prispevajo k boljsemu 
pocutju in vkljucevanju obcanov v druzbo in lokalno okolje. Gre za financno manj zahtevne aktivnosti. 

Pri iskanju moznosti, prostih kapacitet, povezovanju v razlicne interesne skupine ter usmerjanju sportno
rekreativne in kulturne dejavnosti pa imajo informacijske tehnologije kljucno vlogo s stalnim 
informiranjem, moznostjo rezervacij, spremljanjem aktivnosti in napredka ter informiranjem 0 pozitivnih 
ucinkih. Mestna komunikacijska platforma lahko tu odigra kljucno vlogo, nujno pa je tesno povezovanje z 
vsemi izvajalci dejavnosti, ponudniki razlicnih storitev in relevantnimi informacijskimi viri in platformami. 
Nikakor pa ni zanemarljivo tudi dejstvo, da so ucinkovit katalizator sportnih in kulturnih dejavnosti tudi 
orodja za 'gamefikacijo', ki sportni, kulturni ali socialni dejavnosti dajo tudi novo dimenzijo povezovanja in 
novo privlacnost 

2.13. Sodelovanje z Ljubljano in drugimi evropskimi urbanimi srediSci 

Ljubljana je ena izmed rastocih metropol srednjeevropskega prostora, kjer se vedno bolj koncentrirajo 
kapital, znanje in delovna mesta. Strategija prostorskega razvoja Siovenije Kranj postavlja v urbano 
aglomeracijo somestja z Ljubljano. Kranj tudi zaradi blizine Ljubljane izgublja nekdanjo moe, zato mora 
poiskati nov smisel in v svoj prid izkoristiti prednosti blizine prestolnice. l Ljubljano je nujno sodelovati na 
podrocju javnega prometa, visokega izobrazevanja, raziskovalne dejavnosti, kulture ... 

Najblizji cezmejni mesti sta Celovec in Beljak, ki pa nimata neposrednega vpliva na razvoj Kranja. Kljub 
temu je smiselno spremljati njun razvoj in se z njima tematsko povezovati v okviru cezmejnih programov. 
Razvojni utrip mestu daje tudi njegova odprtost v mednarodni prostor, zato je za Kranj pomembno, da 
okrepi sodelovanje 5 primerljivimi dinamicnimi evropskimi mesti ter prenasati dobre prakse upravljanja 
mesta. Pri tem gre bolje uporabiti izjemno mrezo 20 prijateljskih mest v desetih drzavah EU in JV Evrope. 
Pray pri razvoju 'pametnih skupnosti' pa opazamo v zadnjem casu najbolj aktivno povezovanje mest na 
celotnem evropskem prostoru, saj se pray vsa soocajo s podobnimiizzivi, ki jih prinasa t.i. IV. industrijska 



revolucija, demografske spremembe, okoljski in prometni izzivi. Vsebinsko povezovanje na podrocju 
gospodarstva, upravljanja, logistike, izobrazevanja in na stevilnih drugih podrocjih je mogoce zelo 
ucinkovito oziviti s pomocjo povezave informacijskih sistemov, saj so v vedno vecji meri tudi osnova za 
izvajanje pray vseh dejavnosti. Ob tem pa je smiselno iskati razumen kompromis med uporabo 
standardiziranih, tipskih resitev in platform ter lastno identiteto mesta. Tipske resitve namrec omogocajo 
racionalizacijo razvoja in povezovanje, hkrati pa seveda ne smejo biti razlog za izgubo lastne identitete s 
posnemanjem vsebinskih resitev drugih mest. 

3. Opredelitev temeljnih izhodiSc in nacina upravljanja z informacijskim okoljem 

Glede na opredeljene razvojne izzive Mestne obcine Kranj in opredeljene strateske usmeritve ter vlogo 
informacijskih tehnologij pri njihovem izvajanju, lahko trdimo, da je premisljen informacijski razvoj 
kljucnega pomena za uspesnost Mestne obcine Kranj. Uspesnost pa lahko opredelimo kot kvalitetno okolje 
za zivljenje in delo, v katerem so obcani in zaposleni zadovoljni, ucinkoviti in stalno napredujejo v smeri 
trajnostnega razvoja. 

Ceprav so nekatere splosne priloznosti digitalnih tehnologij prej opredeljene v povezavi z razvojnimi izzivi, 
pa vsekakor ni mogoce niti v tem trenutku niti v prihodnje z gotovostjo dolociti konkretne tehnologije in 
resitve, ki so najboljse za dosego posameznih ciljev. Zato nujna opredelitev temeljnih nacel upravljanja in 
razvoja z informacijsko tehnologijo, ki pa morajo biti tehnolosko nevtralna in odprta na nove tehnologije, 
platforme in resitve, za katere danes sploh se ne vemo, kaksne bodo. Le taka vsebinska in tehnolosko 
neodvisna zasnova nam omogoca robusten sistem upravljanja in razvoja, ki ga nove tehnologije ne bode 
vedno znova spreminjale in ogrozale v zasnovanem konceptu. 

Torej se mora upostevati izjemno tehnolosko kompleksnost, hitre spremembe in nepredvidljivo 
prlhodnost. Da bi v takem okolju lahko stabilno in konsistentno sledili vsebinskim ciljem, se opredelijo 
kljucna izhodisca upravljanja z naslednjih stirih vidikov: 

organizacijski vidik 
procesni vidik 
podatkovno okolje 
informacijska infrastruktura 

3.1. Organizacijski vidik upravljanja z informacijskim okoljem 

Digitalni sistemi v danasnji druzbi predstavljajo nekaksen ziven! sistem celotne skupnosti, po katerem se 
pretakajo informacije, ki bistveno vplivajo na nase zivljenje in delo. Ob takem razumevanju je tudi kljucno 
razumevanje, da morajo biti ti sistemi upravljani / koordinirani centralno, saj Ie tako lahko zagotovimo 
povezovanje sistemov in izkoriscanje sinergijskih priloznosti. Paralelni, nepovezan razvoj informacijskih 
sistemov sicer lahko nudi ustrezno podlago za podporo zaprtemu poslovnemu ali upravnemu sistemu, 
vendar je z vidika Mestne obcine Kranj kot skrbnika razvoja celotne skupnosti cilj pray v povezovanju vseh 
digitalnih sistemov. 

Da bi dosegli povezljivost je potrebno vzpostaviti centralno koordinacijo in v doloceni meri tudi odlocanje 
o razvoju informatike: 

najprej v okviru mestne uprave Mestne obcine Kranj, 
nato v okviru vseh javnih sluzb, ki vkljucujejo tudi javna podjetje in koncesionarje, 
nato v okviru celotnega javnega sistema, ki vkljucuje tudi ustanove s podrocja solstva, zdravstva, 
socialnih dejavnosti, pa tudi nevladnega sektorja, ki je neposredno povezan z Mestno obcino 
Kranj v obliki sofinanciranja ali izvajanja programov, 
koncni cilj pa je koordinacijsko telo med vsemi segmenti druzbe, ki koordinira digitalni razvoj za 
javni sektor, gospodarstvo, civilno druzbo ter izobrazevalno - raziskovalno dejavnostjo. 

V okviru mestne uprave se bo postavila sluzba in kompetentna oseba s pooblastili, ki bo koordinirala 
informacijski razvoj, investicije, povezovanje z zunanjimi izvajalci, izbiro resitev in standardov ter 
upravljanje s podatki. Koordinator digitalnega razvoja (oz. CDO - Chief Digital Officer) mora biti vsaj 
enakovreden vodjem kljucnih oddelkov v mestni upravi, clan ozjega kolegija zupana in soudelezen pri vseh 



pomembnih odloeitvah 0 razvoju Mestne obeien Kranj. Tako, kot mora vedno finaneni oddelek sodelovati 
pri odloeitvah zaradi zagotavljanja finanenih virov, mora tudi COO vedno sodelovati zaradi zagotavljanja 
informacijske podpore ter upravljanja s procesi in podatki. Posamezne sluzbe mestne uprave ne morejo 
samostojno izbirati informacijskih resitev brez uskladitve s CDO-jem in izvajati investicij v informacijsko 
tehnologijo brez njegovega soglasja. Pri tem je kljuena podpora zupana in razumevanje celotne uprave, da 
je samo z usklajenim informacijskim razvojem mogoe tudi usklajen razvoj vseh dejavnosti mestne uprave. 

V okviru vseh javnih sluzb, ki jih zagotavlja Mestna obeina Kranj s svojimi oddelki mestne uprave, s svojimi 
javnimi podjetji in zavodi, ki jih ustanavlja in s podeljevanjem koncesij zunanjim izvajalcem ze obstaja 
koordinacija v obliki kolegija, ki ga vodi direktor mestne uprave, na teh kolegijih redno sodeluje tudi COO 
Mestne obeine Kranj in se tudi informacijske resitve vseh teh sluzb obravnavajo na kolegijih in usklajujejo 
s COO. Mestna obeina Kranj kot izvajalec, ustanovitelj ali (so)financer teh dejavnosti ter njihov regulator 
lahko in mora tako usklajevanje zahtevati zaradi racionalne rabe javnih sredstev ter ueinkovitosti delovanja 
vseh javnih sluzb. Povezovanje procesov, izmenjava in souporaba podatkov ter povezovanje investicij v 
informacijsko tehnologijo so javni interes, vsekakor pa tudi politieni interes vodstva, saj tako lahko 
obcanom in gospodarstvu ponudi boljse zivljenjsko In delovno okolje ter trajnostni razvoj. 

Celotni javni sistem, ki deluje na obmoeju Mestne obcine Kranj vkljucuje vrsto drugih subjektov, pogosto 
ustanovljenih ali koncesionarjev drZavnih organov. Ti subjekti so tudi praviloma samostojne pravne 
entitete, ki samostojno (v okviru zakonodaje in usmeritev) odlocajo 0 vseh vidikih poslovanja, zato Mestna 
obcina Kranj ne more formalno posegati v njihove odloeitve (sole, vrtci, zdravstveni izvajalci, zavodi za 
zaposlovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, okolje, ... ). Kljub temu pa tvorijo celoto javnih 
storitev, ki jih uporabljajo obeani in gospodarstvo v Kranju, zato je sodelovanje, tudi v obliki 
informacijskega povezovanja nujno zaradi boljsega servisa za obeane, kot tudi zaradi racionalnega 
delovanja. Pod vodstvom obcinskega COO se na rednih sreeanjih teh organizacij ali v bilateralnih pogovorih 
obravnava tudi moznost povezovanja informacijskih sistemov, predvsem v obliki izmenjave podatkov in 
povezovanja digitalnih servisov. Pri sofinanciranju programov s strani Mestne obeine Kranj pa se lahko v 
formalne dogovore doda tudi obveznost in naein posredovanja podatkov, da bi se lahko uporabili za 
sprotno spremljanje dejavnosti in izboljsanje informacijskih storitev za obeane. V pogovorih in pri 
oblikovanju predlogov pa je potrebno vedno znova in cim bolj konkretno izpostavljati prednosti, ki jih s 
povezovanjem dobita obe stani, predvsem pa koneni uporabnik javne storitve. 

Povezovanje med vseml druzbenimi skupinami v lokalni skupnosti je najbolj ueinkovito urediti preko 
koordinacijsko-posvetovalnega telesa po vzoru na drZavnem nivoju, kjer je bila ustanovljena digitalna 
koalicija. Na nivoju Mestne obeine Kranj se vprasanja razvoja pametne skupnosti obravnavajo na ze 
ustanovljenem Strateskem svetu pametne skupnosti Kranj. Za vse je pomembno, da imajo vsaj 
zadovoljivo razumevanje digitalnih tehnologij in so v svoji sferi, ki jo predstavljajo, sprejeti kot relevantan 
predstavnik njihovih interesov. Db izmenjavi gradiv in posvetovanjih, ki jih organizirajo predstavniki 
znotraj svojega podroeja, je smiselno, da se Strateski svet sestaja vsaj dvakrat leto in usklajuje smeri 
razvoja pri kljucnih projektih, ki se ticejo vseh skupin. 



Struktura koordinacije digitalnega razvoja : 

Strate~ki svet pametne skupnosti Kranj 

Koordinacija digitalnep javnep sektorja v MO Kranj 

3.2. Procesni vidik upravljanja z informacijskim okoljem 

Z vidika procesov, ki jih izvaja Mestna obcina Kranj je potrebno v grobem popisati kljucne procese, v kolikor 
to sama obcinska upava in drugi izvajalci v okviru mestne obcine ze nimajo urejeno. Za potrebe celotnega 
pregleda niso nujni podrobni popisi procesov, ki so praviloma zamudno pa tudi zahtevno opravilo, saj je 
pogosto tezko enoznacno definirati procese, ki se v praksi izvajajo obicajno na razlicne nacine. 

Potrebno pa je deflnirati kljucne procese predvsem z vidika vhodnih podatkov, virov, ki jih procesi 
uporabljajo, opredeliti je potrebno izvajalce in odgovorne nosilce, kljucne odlocitve v izvajanju procesa ter 
izhodne podatke oz. rezultate procesov. Na tak nacin je mogoce identificirati obstojece vire za vhodne 
podatke in potrebe po virih za procese, ki so morda rezultat drugih procesov. Prav taka se lahko enostavno 
ugotovi podvajanje aktivnosti, odlocitev in postopkov ter se postopno izvede optimizacija, ki je osnova za 
bolj racionalno izvajanje procesov pa tudi dobra informacijsko podporo. 

Pregled in optimizacija procesov iz opisanih vidikov imata za rezultat tudi bolj pregledno in racionalno 
poslovanje, ki lahko razbremeni zaposlene zaradi boljse povezanosti in boljse informacijske pod pore. S 
tem korakom, ki praviloma prinasa razbremenitev zaposlenih, tudi pridobimo sirso podporo zaposlenih za 
stalne izboljsave, ker v njih prepoznajo koristi tudi z vidika svojega dela. Vsaka optimizacije procesov in 
razbremenitev zaposlenih pa posledicno tudi pomeni vec cloveskih virov za razvojne naloge in izboljsave. 

Izdelan pregled procesov, ki se postopno in za konkretne projekte poglablja, dopolnjuje in tudi spreminja, 
mora sluziti kot osnova za nacrtovanje informacijskih resitev, njihova povezovanje, souporabo podatkov 
in racionalizacijo informacijske podpore, saj se za primerljive procese lahko uporabi, vzdrzuje in razvija 
enotna informacijska pod para. 

3.3. Upravljanje s podatkovnim okoljem 

Najbolj zahtevno pa tudi najbolj pomembno je vzpostaviti pregled nad celotnih podatkovnim okoljem 
sistema Mestne obcine Kranj, saj je to osnova za: 

pregled nad kljucnim premozenjem obcine - podatki 
osnova za dolocitev vsebine, pomena, enotnega razumevanja podatkov 
dolocitev odgovornih za posamezne podatke in podatkovne baze 
dolocitev statusov podatkov z vidika dostopnosti, zaupnosti, hrambe, osvezevanja ... 
osnova za izdelavo podatkovnega slovarja, ki omogoca souporabo, deljenje in objavo podatkov 
ter razvoj novih servisov, ki temeljijo na razpolozljivih podatkih 



V okviru celotne informacijske platforme 'pametnega mesta Kranj' se najprej doloci tehnologijo in mesto 
za t.i. podatkovno jezero - podatkovno bazo, kjer se bodo zbirali vsi relevantni podatki za soupravljanje in 
souporabo. Ogromna vecina podatkov nastaja v obstojecih procesih v okviru mestne uprave ter izvajalcev 
javnih servisov, nekaj pa je relevantnih tudi iz zunanjih virov (npr. okoljski podatki, promet, turisticni 
tokovi, ... ). 

V podatkovnem jezeru Mestne obcine Kranj se zbirajo podatki, za katere se v procesu identifikacije 
ugotovi, da so (potencialno) zanimivi za mestno upravo, javnost ali gospodarstvo ter se jih prenese v 
podatkovno jezero oz. se do njih vzpostavi stalna aktivna povezava za kasnejso uporabo ali souporabo. Ni 
nujno, potrebno in celo smiselno, da se prenasajo vsi podatki, saj niso zanimivi za druge namene, kot samo 
za osnovni proces, v katerem nastajajo. Ce npr. vodimo zgodovino zasedenosti parkirisc po posameznih 
parkirnih mestih, ni potrebno, da jo prenasamo v podatkovno jezero, smiselno pa je prenesti zasedenost 
parkirisc, ker to lahko trenutno sporocamo javnosti, za analiticne potrebe pa ugotavljamo zasedenost po 
parkiriscih, urah, letnih casih, ... Ce npr. koncesionar vodi minutne odcitke porabe energije po posameznih 
gospodinjstvih, je smiselno v podatkovno jezero prenesti Ie depersonalizirane podatke 0 najvisji, najnizji 
in povprecni porabi gospodinjstva glede na povrsino in tip objekta. Tako podatkovno jezero ostane bolj 
racionalno saj je vecjo kolicino podatkov tezje obvladovati, hkrati pa je njihova hramba tudi povezana s 
stroski. Pri tehnoloski zasnovi podatkovnega jezera in podatkovnega prometa bomo zasledovali 
referencno arhitekturo (SinchroniCity) ter arhitekturo enotnega podatkovnega vodila Enterprise Service 
Bus. 

Kljucnega pomena za obvladovanje podatkov pa je, da se vsak podatek in podatkovni set popise z atributi 
(meta podatki), ki dolocijo lokacijo, pomen, 'Iastnika' pod atka, dostopnost, osvezevanje, stopnjo tajnosti 
oz. javnosti, cas hrambe in druge atribute, za katere se odlocimo ob vzpostavitvi podatkovnega jezera in 
sistema za upravljanje s podatki. Ko se do loci nacin opisa podatkov, postane ta tudi obvezen standard za 
popise vseh obstojecih podatkov (ki takih opisov se nimajo), ter standard za vse nove resitve, ki podatke 
uporabljajo in ustvarjajo. Ob tem se uposteva tudi usmeritve SRIP-a PMiS, ki je v sodelovanju razlicnih 
ponudnikov in stroke na tem podrocju opredelil priporocene podatkovne standarde. 

Stem tudi zavezemo vse sedanje in bodoce ponudnike informacijskih resitev, da (neodvisno od aplikacije) 
popisejo svoje podatke in omogocijo dostop do njih neodvisno od dolocene aplikacije. To pa je kljucen 
ukrep, da se dolgorocno ne znajdemo v t.i. 'vendor lock-in' situaciji, ko smo popolnoma odvisni od 
ponudnika dolocene informacijske resitve predvsem zato, ker ne znamo in ne moremo do svojih podatkov 
brez njegove aplikacije. Popis, upravljanje in dostop do podatkovnih virov bo primerljiv z ureditvijo, ki jo 
uporablja drzavni OPSI portal, ta pa temelji na podatkovnih standardih, ki so bili oblikovani za sirsi evropski 
prostor, stem pa so podatki tudi odprti za mednarodno izmenjavo in izmenjavo z drugimi domacimi 
kompatibilnimi podatkovnimi viri. 

Osnovni nacin izmenjave podatkov med razlicnimi viri in servisi poteka preko API (application program 
interface) vmesnikov. Zato se kot del pravil za upravljanje s podatkovnim okoljem specificirajo tudi 
standardni API vmesniki, ki jih uporabljajo vsi servisi za izmenjavo podatkov. Standardizirani API vmesniki 
omogocajo vkljucevanje novih servisov na eni strani na obstojece (odprte) podatkovne vire, na drugi strani 
pa vkljucevanje novih servisov v enotno komunikacijsko platformo, ki je organizirana po nacelu zivljenjskih 
dogodkov (in ne organiziranosti Mestne obcine Kranj). 

Po dolocitvi tehnologije in lokacije podatkovnega jezera in nacina popisovanja in upravljanja s podatki je 
neizogibna faza t.i. podatkovnega odkrivanja (data discovery). V tej fazi postopno popisemo vse vire 
podatkov in njihove atribute. V tem procesu bomo nedvomno odkrili podatkovne vire, za katere sploh 
nismo vedeli, da obstajajo, nasli bomo podvojene podatke, pri katerih se bomo morali odlocati, kateri je 
'pravi', za dolocene podatke ne bo jasen 'Iastnik' (kdo je tisti, ki je za podatek odgovoren in ga lahko 
spreminja), nekateri podatki bode zastareli, drugi tehnicno nedosegljivi, morda se pojavijo podatki, ki niso 
ustrezno obravnavani z vidika GDPR predpisov ... S temi primeri zelimo predvsem opozoriti, da je urejanje, 
popisovanje podatkov zahteven in dolgotrajen proces, ki se pravzaprav nikdar ne zakljuci. Pa vendar je to 
kljucnega pomena, saj je prav tako, kot je pomembno, da ima obcina popisano svoje fizicno premozenje, 
pomembno tudi to, da ima popisano svoje podatkovno premozenje. 
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Dinamika podatkovnega odkrivanja pa je smiselno nacrtovati glede na potrebe po uporabi (skupnih) 
podatkov. Najprej se popisejo tisti, ki se ze danes podlaga na obstojece servise za obcane, gospodarstvo 
ali samo obcinsko upravo, nato tiste, ki jih potrebujemo za razvoj novih servisov in seveda kljucne podatke 
za upravljanje z obcino. Potem pa z razvojem in povezovanjem servisov in procesov tudi popisujemo 
podatke in urejamo zgoraj opisane pricakovane pomanjkljivosti in nejasnosti. Ob tem pa takoj po dolocitvi 
standarda popisa kot enD od splosnih zahtev za vse obstojece, predvsem pa nove, ponudnike 
informacijskih storitev zahtevamo tudi popis podatkov in ustrezno povezavo v podatkovno jezero. 

3.4. Zagotavljanje informacijske in komunikacijske infrastrukture 

Pod informacijsko infrastrukturo umescamo vso potrebno opremo, ki jo potrebujemo za uporabo 
informacijske pod pore poslovnim procesom in drugih servisov, ki jih zagotavlja Mestna obcina Kranj. 
Sem sodi: 

pisarniska informacijska oprema od razlicnih vrst racunalnikov do tiskalnikov, bralnikov in druge 
periferne ter osebne komunikacijske opreme, 
centralna strezniska oprema, ki zagotavlja potrebno procesorsko moe za obdelavo podatkov in 
spominske kapacitete za njihovo hrambo, 
komunikacijska oprema, ki omogoca razlicne oblike prenosov podatkov od lokalnih omrezij (LAN, 
WiFi, ... ) do loT (LoraWan, Narrowband, .. . ) in sirokopasovnih omrezij v razlicnih izvedbah 
(opticne, zicne, 3G, 4G, SG, ... ), 
senzorna oprema, kamor sodijo razlicni okoljski senzorji (kvaliteta zraka, vode, ... ), naprave za 
odcitavanje razlicni vrednosti (poraba energentov, vode, ... ) in detekcijo razlicnih stanj (stetje 
prometa, zasedenosti parkirisc, ... ). 

3.4.1. Pisarniska informacijska oprema 

Ze danes se v Mestni obcini Kranj uporablja tako nakup, kot najem pisarniske opreme, zato je na mestu 
ocena racionalnosti razlicnih poslovnih modelov zagotavljanja te opreme. Ob tem ni kljucen cilj takojsnja 
sprememba poslovnega modela, ce je obstojeci ustrezen, Ie informacija za prihodnje odlocitve in nova 
narocila. 

Vsekakor pa je potrebno v izbrani poslovni model (nakup ali najem) vkljuciti cim vee delovnih mest tudi 
tistih, ki so v poslovno samostojnih, vendar z Mestno obcino Kranj povezanih poslovnih subjektih (zavodi, 
koncesionarji, ... ). 5 tem lahko dosezemo bolj ugodne pogoje nakupa ali najema. 

Smiselna pa je tudi tipizacija opreme, ki je deloma ze izvedena, saj to omogoca lazje vzdrZevanje, 
zamenljivost, hitrejse instalacije, ucenje uporabe ter uporabo tipskih programskih orodij, ki so odvisna od 
operacijskih sistemov in tipov racunalnikov. Tipska oprema se obicajno doloci glede na naravo dela (vnos 
podatkov in tekstov, graficne aplikacije, ... ) in zahtevnost delovnega mesta (operativno delo, spremljanje 
in nadzor, ... ) ter rang uporabnika opreme (referent, vodja, ... ). 

3.4.2. Strezniskaoprema 

Pri strezniski opremi moramo upostevati vee dejavnikov za odlocitev 0 vrsti opreme, predvsem pa 0 nacinu 
njenega zagotavljanja. 

Kljucna odlocitev je namrec ali se strezniska oprema zagotovi: 
• na lokaciji Mestne obcine Kranj, kjer obcina tudi v celoti upravlja in vzdrzuje streznike (on 

premise), 
zagotavlja sistemsko podporo, vse potrebne licence za podatkovne baze in operacijske sisteme, 
varovanje podatkov, zanesljivost delovanja, nadgradnje strojne in programske opreme, ... 

• v kolokaciji, kjer obclna potrebno streznisko opremo najame ali kupi in postavi v streznisko 
sobo, ki jo upravlja zunanji izvajalec. Ta prevzame skrb za fizicno okolje (klimatizacija, stabilnost 
napajanja, fizicno varovanje, ... ), obcina pa streznike vzdrZuje kot svoje v logicnem smislu 
(sistemska podpora, licence, .... ), podobno, kot bi jih imela pri sebi, Ie na daljavo. 

• v "oblaku", kjer obcina samo zakupi doloceno kolicino procesorska in spominske moci v 
sistemskem okolju, ki ga potrebuje za svoje potrebe (npr. Microsoft ali Oracle podatkovne baze 
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ter druge zahteve glede operacijskega sistema in upravljanja podatkovnih baz), za vse ostalo pa 
poskrbi upravljavec racunalniskega oblaka (nadgradnje, licence, varnostno kopiranje na vee 
lokacij, .... ). 

Trenutno Mestna obcina Kranj zagotavlja lastno streznisko opremo na svoji lokaciji in jo sama tudi 
vzdrzuje za potrebe podpore poslovnih procesov mestne uprave ter nekaterih zunanjih uporabnikov. Db 
tem pa je predhodna analiza pokazala tudi, da se precejsen del obstojecih resitev in podatkov nahaja pri 
zunanjih izvajalcih v primerih, ko ne gre neposredno za financno in dokumentarno poslovanje mestne 
uprave ali v primerih, ko Mestna obcina Kranj uporablja zunanje podatkovne baze (prostorski podatki, 
jayne evidence, ... ). 

Vzpostavitev podatkovnega jezera, upravljavskih in prenosnih mehanizmov za podatke ter vzpostavitev 
krovne komunikacijske platforme (web in mobilne aplikacije) bo zahtevala dodatne strezniske kapacitete. 
Db tem bo uvajanje novih resitev, kot so mestna kartica, resitve na podrocju mobilnosti, energetike, 
varnosti, ... zahtevalo dodatne strezniske kapacitete. V tem primeru je kljucna odlocitev ali se te kapacitete 
zagotavljajo na lokaciji Mestne obcine Kranj ali v obliki oblacnih storitev. 

Vse dodatne strezniske kapacitete, ki jih zaradi uvajanja koncepta pametnega mesta potrebuje Mestne 
obcine Kranj, se zagotovijo v obliki storitev racunalniskega oblaka, z lokacijo v Sioveniji, da bi lahko 
zadostili tudi zakonskim zahtevam po lokaciji (osebnih) podatkov. Dbstojeca podpora poslovnim procesom 
se ohrani na lokaciji Mestne obcine Kranj, saj je strezniska infrastruktura relativno nova, okrepiti bo 
potrebno kadrovsko zasedbo in lociti sistemsko vzdrzevanje in podporo uporabnikom (vsaj dYe osebi z 
locenimi nalogami). Db naslednji potrebi po vecji nadgradnji opreme, pa se tudi za podporo internim 
procesom obcinske uprave prouci smiselnost prehoda na storitev racunalniskega oblaka: 

• Mestna obcina Kranj ima zelo omejene (kadrovske) vire, ki so ze danes preobremenjeni in nikakor 
niti po razpolozljivosti niti zaradi strokovnih zahtev ne morejo prevzeti bremena vzpostavitve 
centralna informacijske platforme 5 podatkovnim jezerom, upravljanjem 5 podatki in krovno 
komunikacijsko platformo, 

• pridobivanje nov ega visoko strokovnega kadra za upravljanje z zahtevno informacijsko opremo je 
v javnem sektorju zelo tezavno zaradi omejitev pri nagrajevanju, zato je stabilna strokovna 
podpora samo za lastne potrebe ene lokalne skupnosti ocenjena kot tvegana, 

• storitve racunalniskega oblaka so se v zadnjem casu dobro razvile, na domacem trgu obstajajo 
kompetentni ponudniki z najnovejso tehnologijo, dogajanja na trgu pa kazejo tudi na velik interes 
ponudnikov, da se prav za lokalne skupnosti zagotovijo namenski storitveni paketi, 

• vzpostavitev lastne infrastrukture je povezana 5 precejsnjo enkratno investicijo v opremo in 
licence, ki jo je potrebno obdobno ponavljati, najem storitev oblaka pa je financno predvidljiv, 
prenesen na tekoci mesecni strosek najema, ki ga je mogoce zanesljivo predvideti v proracunskih 
dokumentih, 

• obseg najetih storitev v oblaku se lahko dinamicno prilagaja dejanskim potrebam, ki se 
spreminjajo ob uvajanju novih servisov, v zadnjem casu pa so na voljo tudi poslovni modeli 
obracuna po dejanski uporabi ("pay as you go") glede na uporabljeno procesorsko moe in 
spominske kapacitete. 

Ddlocitev za (postopen) prehod v racunalniski oblak je zahtevna in strateska, saj ni realno pricakovati, da 
se lahko kadarkoli vzpostavi nazaj vsa potrebna infrastruktura ter strokovna podpora na lokaciji obcine. 
Db tem je podrocje obvladovanja podatkov in nadzora nad procesi (ki tecejo v oblaku) kljucnega 
strateskega pomena, saj obcini omogoca, da se v primeru nezadovoljstva s ponujenimi storitvami enega 
ponudnika oblaka, te lahko prenesejo k drugemu ponudniku. Vse vecje potrebe in vse vecja konkurenca 
na tem podrocju pa so pomembno zagotovilo, da bode tudi komercialni pogoji vedno bolj ugodni. Danes 
ne moremo trditi, da so obi acne storitve zunanjega ponudnika avtomaticno cenejse kot zagotavljanje 
lastne opreme in podpore, vendar je z upostevanjem vseh posrednih stroskov in rizikov, ki jih v primeru 
lastne opreme prevzema obcina, taka odlocitev tudi ekonomsko smiselna. Seveda pa bo z razvojem 
tehnologije, ki je skokovit, vedno tezje slediti tehnoloskim novostim, specializirani ponudniki pa imajo za 
to mocne razvojne ekipe in veliko lazje sledijo novim trendom in posodabljajo ponudbo za svoje 
uporabnike. 
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Uporaba racunalniskega oblaka zunanjega ponudnika zahteva tudi prilagoditev nacrtov za 'disaster 
recovery', ki jih v sodelovanju pripravita Mestna obcina Kranj in ponudnik 'oblacnih' storitev. Pri tern je 
potrebno upostevati vse situacije, ki jih je mogoce predvideti, vkljucno 5 situacijo, ko zunanji ponudnik ne 
zagotavlja vec storitev. V tern primeru je potrebno tudi omogociti, da lahko Mestna obcina Kranj prenese 
podatke in procese k drugemu ponudniku brez sodelovanja dotedanjega. 

3.4.3. Komunikacijska oprema 

Pri zagotavljanju prenosa podatkov na vseh nivojih po posameznih namembnostih in vrstah 
komunikacijskih omrezij se bo sledilo naslednjim usmeritvam: 

• Lokalna zicna omrezja v objektih Mestne obcine Kranj in povezanih subjektov so ze v vecini 
pokrita z Ethernet LAN omrezji, pri katerih je potrebno zagotoviti zadostno kapaciteto povezave 
v zunanje omrezje (vsaj 100 Mb) ter hitro notranjo povezljivost z usmerjevalniki in stika Ii z 
gigabitno hitrostjo. Tako lahko zagotovimo nemoteno dele in uporabo oblacnih resitev. Smiselno 
je preveriti ozka grla v lokalnih omrezjih ter hitrost povezljivosti navzven z enostavnimi meritvami, 
nadomestiti zastarele usmerjevalnike in stikala z novejsimi, saj ne predstavljajo velikega stroska, 
vpliv na ucinkovitost dela in zadovoljstvo uporabnikov pa je precejsnja. 

• V vseh objektih Mestne obcine Kranj naj se doloci standard in zadostno pokritje z breziicnimi 
WiFi omreiji, ki morajo biti locena (in zasCitena) za uporabo 5 strani zaposlenih ter hkrati na voljo 
z locenimi dostopi in govorecimi imeni (npr. WiFi_MOK~ostje) za obiskovalce, stranke, poslovne 
partnerje. Dobra pokritost z WiFi signalom omogoca zaposlenim ucinkovito dele in uporabo 
mobilnih naprav, omrezja za goste pa je mogoce povezati tudi z aktualnimi informacijami ob 
prijavi, ki je lahko v vseh omrezjih Mestne obcine Kranj enaka. 

• Na nekaterih javnih povrsinah je WiFI omreije ze dostopno (npr. mestno jedro in srediSca 
krajevnih skupnosti), smiselno ga je dograjevati sarno na delih, kjer je velika frekvenca turistov in 
drugih gostov. Sicer sirse pokrivanje z javnim WiFi omrezjem, ki bi bilo povezano z dodatnimi 
investicijami, ni smiselno zaradi dobre pokritosti z LTE signalom, ki je po lokalnih tarifah dostopen 
tudi obiskovalcem in EU (zaradi Roam-like ta home uredbe). Podatke 0 stevilo prijavljenih naprav 
v javna WiFi omrezja je potrebno dati na voljo za potrebe mestnih dejavnosti (npr. Zavod za 
turizem in kulturo lahko spremlja stevilo obiskovalcev starega mestnega jedra). Dostopnostjavnih 
WiFi omrezij naj bo na bolj frekventnih lokacijah tudi jasno oznacena. 

• Bluetooth In ostale povezave kratkega dosega naj bode uporabljene zgolj za povezovanje 
posameznih naprav, ki jih kontrolirajo uporabniki sami, za dostope zunanjih pa naj bodo zaprte 
in dobro zascitene z gesli, da ne prihaja do varnostnih tveganj. 

• Zagotavljanje zunanje povezljivosti preko opticnih in iicnih dostopov naj ostane prepusceno 
zunanjim ponudnikom. Pri skupni izbiri le-teh pa je potrebno kot element odlocanja upostevati 
tudi hitrosti dostopov (poleg cene), ki jih ponudnik zagotavlja. Kljub temu, da so zunanja omrezja 
v upravljanju komercialnih ponudnikov, pa je potrebno tekoce sporocati morebitne tezave v 
dostopih in zahtevati vecje pretocne hitrosti tam, kjer so potrebne in se niso zagotovljene. Tako 
lahko zunanji ponudnik tudi usmerja nadgradnje in investicije v dostopne tocke, ki so za Mestno 
obcino Kranj najbolj pomembne. Pri razvoju opticnih dostopov pa je potrebno uravnotezeno 
razvijati infrastrukturo v samem mestu in na primestnem ter ruralnem podrocju. Skladno z 
gradbeno zakonodajo naj tudi Mestna obcina Kranj pri vseh investicijah zagotavlja dovolj prostih 
kanalskih povezav, ki jih lahko zunanji ponudniki omrezij uporabijo za nadgradnje. 

• razvoj loT omreiij se prepusti zunanjim ponudnikom, vendar v dogovoru, ki zagotavlja 
dostopnost vsem potencialnim uporabnikom. Tako se Mestna obcina Kranj lahko izogne investiciji 
v ta omrezja in njihovem vzdrzevanju, ponudnik loT omrezja pa zagotovi boljso izkoriScenost. Kot 
osnova za interes ponudnika za odpiranje omrezij vsem potencialnim uporabnikom, je lahko tudi 
infrastruktura Mestne obcine Kranj, ki se zunanjemu ponudniku da na voljo za postavitev 
antenske opreme pod pogojem, da omrezja odpre tudi drugim uporabnikom. 
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3.4.4. Senzorna oprema 

Med senzorno oprema sodijo razlicni okoljski senzorji (kvaliteta zraka, vode, ... ), naprave za odcitavanje 
razlicni vrednosti (poraba energentov, vode, ... ) in detekcijo razlicnih stanj (stetje prometa, zasedenosti 
parkirisc, ... ). Razlicni senzorji za zaznavanje okoljskih parametrov posredujejo pomembne informacije za 
obcane, pa tudi za ravnanje vseh sistemov, ki s svojim delovanjem vplivajo na osebnosti razlicnih snovi v 
zraku, vodi in zemlji. Zaradi velikih razlik v ceni, glede na tocnost meritev, za splosno informativno uporabo, 
se predlaga uporabo cenejsih senzorjev od tistih, ki jih za svoje profesionalne meritve uporabljajo 
specializirane organizacije. Tako se lahko zagotovi vec merilnih mest, vendar je ob tem potrebno 
zagotoviti: 

kontrolo delovanja senzorja, 
ugotavljanje bistvenih odstopanj ali nelogicnosti, ki kazejo na morebitno okvaro, 
ob meritvah jasno navedbo 0 tocnosti senzorja. 

Hkrati pa je pred uporabo senzorjev na doloceni lokaciji in za dolocen namen vedno treba preveriti, ce ze 
ne obstaja javno dostopna meritev. Agencija za RS za okolje ima namrec postavljenih vrsto visoko 
kakovostnih merilnih mest, s katerih podatke redno tudi javno objavlja in jih je mogoce uporabiti tudi za 
tovrstne servise v okviru Mestne obcine Kranj. 

Naprave za daljinsko odcitavanje razlicnih vrednosti, predvsem porabe energentov in vode, omogocajo 
redno spremljanje meritev v realnem casu. Pri tem je frekvenca meritev v veliki meri odvisna od 
energetske avtonomije merilne naprave (porabe baterije), zato je vedno, kadar je to mogoce, smiselno 
iskati merilne naprave z zunanjim napajanjem in stem omogociti vecjo frekvenco meritev in popolno 
avtonomijo. Komunikacija s temi napravami obicajno poteka po loT, sirokopasovnih ali javnih GSM 
omrezjih. Izbira senzorne naprave glede na tip komunikacije z okoljem je odvisna tudi od razpolozljivosti 
teh omrezij. Urbana obmocna je smiselno pokriti z loT omrezji (Lorawan, Narrowband), za bolj oddaljene 
lokacije pa se lahko uporabljajo tudi GSM komunikatorji, saj so na trgu ze na razpolago tovrstne naprave z 
veliko avtonomijo (ce ni mozna neposredna prikljucitev na sirokopasovno omrezje). 
Upravljavce energetskih in vodnih omrezij naj obcina stalno vzpodbuja za uvajanje 'smart metering' 
sistemov ter hkrati zagotovi dostop do merilnih podatkov za potrebe obvescanja, razlicnih servisov za 
obcane in gospodarstvo (alarmi, primerjave porabe, ... ) in analitiko na nivoju obcine. Analiticni podatki se 
na obcini lahko zbirajo samo v agregirani (deperonalizirani) obliki v obcinskih sistemih (ce obcina ni 
neposredni upravljavec sistema), javnosti pa se vedno lahko posredujejo zgolj agregirani podatki. Ce 
uporabnikom upravljavci omrezij omogocajo tudi individualne servise (spremljanje stanj, primerjave, ... ) 
morajo ti vkljucevati zascito dostopa (z gesli ali certifikati), tovrstne spletne servise pa je nujno povezati 
tudi s krovno komunikacijsko platformo (povezava do konkretnega servisa upravljavca omrezja). Zelo 
zazeleno je tudi, da se servisi razlicnih upravljavcev oblikovno in funkcijsko uskladijo, da do uporabnikov 
vsi delujejo kot del enotnega sistema pa tudi poenotenje uporabniskega vmesnika olajsa njihovo uporabo. 

Razlicni drugi detektorji prisotnosti (oseb, vozil, ••• ) naj tudi vedno omogocajo posredovanje podatkov v 
centralni sistem v izvorni obliki (zasedenost parkirisc, frekvenca prometa, ... ), da se lahko uporabijo za 
izgradnjo spletnih servisov, ce pa podatki vkljucujejo tudi osebne podatke (prisotnost oseb), pa se lahko 
uporabijo Ie v agregirani obliki. Pri detekciji razlicnih stanj v okolju naj opozorimo se na vedno bolj 
uporabno, natancna in zanesljiva orodja, ki temeljijo na analizi video signala iz katerega lahko 
prepoznavajo stanja (zasedenost parkirisc, stetje obiskovalcev, dostop do varovanih obmocij, ... ). Pri 
uporabi teh metod je pomembno, da se jasno do loci moznost hrambe video signala in nacine izlocanja 
osebnih podatkov (npr. prekrivanje obrazov) ter jasno oznaci (javne) povrsine, ki so pod video nadzorom. 
Ce hramba video posnetkov ni dovoljena ali smiselna, se prenasajo sarno analiticni podatki, ki iz njih 
izhajajo (npr. stevilo obiskovalcev), posnetki pa se ne hranijo. 

Pri zbiranju razlicnih podatkov iz senzornih naprav v centralnem podatkovnem jezeru (izvornih ali 
agregiranih) je potrebno upostevati dogovorjeni standard zapisa, iz katerega mora biti jasno razvidno vsaj, 
kaj, kje (tudi z geolokacijskimi podatki) in kako pogosto se meri z rezultatom meritve ter kdo je upravljavec 
rnerilnega mesta in kdo lastnih podatkov. 
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4. Opredelitev kljucnih segmentov in arhitekture skupnega informacijskega okolja 

Konkretni servisi za obcane, gospodarstvo ali upravljavce sistemov se sicer lahko (in se v veliki meri ze 
danes) razvijajo medsebojno neodvisno v locenih sistemih vendar je ena kljucnih osnov za izgradnjo okolja 
"pametne" skupnosti pray v povezovanju sistemov in souporabi podatkov. Oa bi dolgoroeno zagotovili 
moznost takega povezovanja za obstojece in nove procese, se potrebuje: 

• vsebinskega upravljavca skupne infrastrukture, ki je tudi nosilec koordinacije razlicnih 
deleznikov in njihovih podsistemov ter podatkov, 

• prostor za hrambo podatkov (data lake), 
• sistem za upravljanje 5 podatki (data management) ter 
• skupno komunikacijsko platformo, ki na enem mestu omogoca dostop do podatkov in servisov 

razlicnih deleznikov, placevanje, vkljucevanje uporabnikov (citizens engagement) in upravljanje 
s sistemom za vplivanje za ravnanja uporabnikov (Ioyaly system). 

Organizacijsko gledano mora za tak sistem operativno koordinacijsko vlogo prevzeti obcinski COO s 
podporo vodstva obcine. Poleg izgradnje sistema mora predvsem skrbeti za vkljucevanje razlienih 
deleznikov, povelOvanje procesov, izmenjavo podatkov ter usmerjanje razvoja novih storitev za obcane, 
gospodarstvo in obcinsko upravo. 

Fizicna infrastruktura mora zagotavljati spominske in procesne kapacitete za hrambo, obdelavo in prenose 
podatkov. Pripraviti bo treba tehnicne in funkcionalne specifikacije, odlocitev 0 poslovnem modelu ter 
izvedbo narocila za: 

najem (nakup) potrebnih kapacitet v racunalniske oblaku, 
zagotovitev potrebne sistemske in licencne programske opreme za upravljanje s podatkovnim 
jezerom, 
zagotovitev odprtega sistema povezovanja in prenosov podatkov v/iz razlicnih povezanih 
sistemov in njihovih podatkovnih virov (API vmesniki, Stream platforma), 
razvoj skupne komunikacijske platforme v obliki spletnega servisa in mobilne aplikacije. 

Narocilo se lahko izvede po posameznih vsebinskih sklopih, vendar z enim celovitim narocilom za 
pridobitev (konlOrcijske) ponudbe, kjer se vsa fizicna in programska oprema zagotavlja narocniku kot 
storitev zunanjega izvajalca. ob ustreznem zavarovanju podatkov in servisov Mestne obcine Kranj. Stem 
se v vecji meri izognemo koordinacijskih izzivom, ki so praviloma strokovno zahtevni in jih (v primeru 
enotne ponudbe) morajo urediti ponudniki sami znotraj konzorcija. Servisni model (SaS) zagotavljanja 
infrastrukture omogoca tudi stalno poslovno in tehnieno prilagajanje trenutnim potrebam narocnika 
(placilo po dejanski porabi - Pay as you go, spominske, procesorske kapacitete in stevilo licenc glede na 
trenutne potrebe). V primeru konzorcijske ponudbe in posledicno tudi celovitega upravljanja tehnienega 
dela sistema s strani zunanjega izvajalca, le-ta mora zagotavljati tudi celotno sistemsko podporo, Mestna 
obcina Kranj pa se tako lahko ukvarja z vsebinskimi resitvami. 

Pri zagotavljanju potrebnih kapacitet racunalniskega oblaka se IsceJo ponudniki jayne oblacne 
infrastrukture v Sioveniji ali znotraj EU, da se lahko sledi zakonskim zahtevam 5 podrocja hrambe in 
varovanja podatkov. Ob tem bo Mestna obeina Kranj stalno pozorno skrbela, da so vse podatkovne zbirke 
jasno popisane in vedno dostopne lastniku podatkov, da ne bi prislo do odvisnosti od konkretne 
tehnoloske resitve ali ponudnika. Z namenom dodatnega zagotavljanja neodvisnosti od ponudnikov, 
preglednosti in fleksibilnosti resitev pa bode imele prednost odprtokodne resitve, ki so za dolocene kljucne 
funkcionalnosti lahko tudi obvezna zahteva narocnika. Stem se zmanjsa verjetnost odvisnosti od 
ponudnika in verjetnost nekvalitetnih programskih resitev. 
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Shematski prikaz celotnega sistema: 
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Morebitni javni razpis za vzpostavitev prikazanega informacijskega okolja ali drugacna oblika sodelovanja 
s potencialnimi ponudniki mora temeljiti na vsebinskih zahtevah narocnika. Vsebinske zahteve se morajo 
temeljito prouciti in natancno razdelati ter uporabiti kot osnova za predlog tehnicno-tehnoloske resitve, 
ki pa naj jo opredelijo potencialni ponudniki resitve. 

Funkcijske zahteve za vzpostavitev skupne digitalne: 

• Vzpostavitev kataloga meta podatkov iz vseh relevantnih podatkovnih virov, V katalogu meta 
podatkov bo opis konteksta informacij (kaj podatek pomeni, v katerem formatu je shranjen, kako 
je uporabljen, kdo je lastnik pod atka, kako pogosto je podatek azuriran, kdo so vse uporabniki 
pod atka, ... ). Koncni cilj je jasno razumevanje vseh podatkov, ki so na voljo v razlicnih 
informacijsko komunikacijskih sistemih Mestne obcine Kranj, na podlagi tega pa vzpostavitev 
baze podatkov, nad katero se bode uporabljali razlicni postopki poslovne analitike in strojno 
ucljivi algoritmi. 

• Arhitektura in implementacija repozitorija podatkov v centralnem podatkovnem jezeru (Data 
Lake), z namenom vzpostaviti pogoje za boljse sprejemanje odlocitev vodstva Mestne obcine 
Kranj na podlagi analiticnih porocil in podatkovne znanosti. Pomembni podatki morajo biti 
katalogizirani in normalizirani, preden se shranijo v podatkovno jezero, v skladu z obstojecimi 
predpisi na tem_podrocju ( GDPR, anonimizacija). Podatkovno jezero mora omogocati hrambo 
strukturiranih in semi strukturiranih podatkov, prav tako mora biti omogocena uporaba javne 
oblacne infrastrukture. 

• Implementacija zdruzene podatkovne orkestracije med vsemi pomembnimi podatkovnimi izvori 
in uporabnikih teh podatkov. Ti sistemi morajo omogocati trenutno (liOn the Fly") razvrscanje 
meta podatkov ("Data Metacataloguing"), prenos, modifikacijo podatkov 
("Pipeling!Transfer/Modification") in pa sposobnost korelacije podatkov. Razlicne vire podatkov 
lahko kombiniramo med seboj z namenom dobiti boljsi vpogled v posamezen proces. Nad vsemi 
podatki morajo biti uporabljena pravila upravljanja s podatki ("Data Governance Rules"). 

• Uporabljen mora biti "Open API" koncept, z namenom zagotavljati podatke vsem pomembnim 
odjemalcem na standardiziran nacin. API vmesnik mora biti vzpostavljen na zahtevo. Omogocati 
mora podporo vseh standard nih formatov podatkov. 

• Izdelava poslovnih analiticnih porocil mora biti dinamicna in prilagodljiva, zajeti mora vse 
pomembne nabore podatkov Mestne obcine Kranj in povezanih organizacij, pray tako mora biti 
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podprta podatkovna vizualizacija. Le-ta ne sme biti omejena glede na tip podatka, izvor podatka 
ali arhitekturo podatkovne baze. 

• Resitev mora podpirati centralno upravljanje z algoritmi umetne inteligence in strojnega ucenja 
("AI & ML Algorithms"), ki mora vkljucevati vse pomembne nabore podatkov Mestne obcine 
Kranj. Celoten zivljenjski cikel podatkov mora biti podprt iz centralnega administrativnega mesta, 
na osnovi odprtokodnih standardov. 

• Med izvajanjem projekta bo dolocen osnovni nabor mestnih KPI, tako da bo mogoce spremljanje 
razvoja mesta s pomocjo analiticnih porocil v realnem casu. Kot osnovo za dolocitev KPI lahko 
sluzi ISO standard 37120:2018 ( "Sustainable cities and communities -Indicators for city services 
and quality of life" ) vendar ne kot izkljucna osnova, saj Mestna obCina Kranj po velikosti in vseh 
nalogah ni v celoti primerljiva z vecjimi evropskimi mesti. 

Kot tehnicna resitev za zagotavljanje dostopnosti odprtih podatkovnih viray se prednostno uporabi 
obstojeca resitev za portal odprtih podatkov na drZavnem nivoju, v katerega se vkljucijo tudi podatkovni 
nabori s podrocja Kranja. Tako se lahko uporabi aplikativna resitev, ki je ze razvita na drZavnem nivoju za 
potrebe lokalnega portala odprtih podatkov in/ali vkljucitev lokalnih podatkovnih setov v drzavni portal z 
ustrezno opredelitvijo meta podatkovnih opisov. 

5. Opredelitev vsebinskih razvojnih podrocij 

Enotna informacijska infrastruktura za povezovanje sistemov, zbiranje podatkov in komunikacijo med 
sistemi ter z okoljem omogoca hiter, pregleden in racionalen razvoj stevilnih konkretnih resitev. Kot 
prednostna podrocja so bila v dosedanjih pogovorih (predvsem v okviru iniciative 'Pametna Mlaka') 
izpostavljena naslednja vsebinska podrocja razvoja digitalnih resitev pametnega mesta: 

• upravljanje z energijo, 
• avtomatska daljinska odcitavanja, 
• upravljanje s prometnimi tokovi, 
• vzpostavitev podpornega okolja za avtonomno voznjo, 

• nadzor in varnost, 
• upravljanje z odpadki, 
• spremljanje okoljskih parametrov, 
• upravljanje z javno razsvetljavo. 

Ta podrocja so bila izpostavljena s strani ponudnikov konkretnih resitev ali 5 strani predstavnikov Mestne 
obcine Kranj, zato lahko sluzijo kot prioritetna podrocja za vzpostavitev konkretnih funkcionalnih resitev v 
okviru skupne platforme. 

V okviru projektne skupine za lokalno samooskrbo se razvijajo tudi resitve, s katerimi bo zagotovljeno 
povezovanje lokalnih proizvajalcev hrane in njihovih odjemalcev, predvsem javnih ustanov. V mestno 
platformo bo vkljucena resitev, ki na eni strani omogoca skupno javno narocanje in zbiranje potreb ob 
prilagajanju na trenutno ponudbo, na drugi strani pa resitev za celovit pregled trenutno lokalno 
razpolozljivih kolicin razlicnih kmetijskih proizvodov. V sistem bode vkljuceni lokalni pridelovalci in 
odjemalci z namenom skrajsevanja dobavnih verig, zmanjsevanja ogljicnega odtisa, pospesevanja lokalne 
samooskrbe s hrano in dviga kvalitete prehrane v (javnih) ustanovah. 
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Kljub temu pa je potrebno za celovit pristop upostevati sirsi nabor podrocij, ki ga predstavlja spodnja 
shema. 

Smart 
Retail 

Smart 
Mobility 

Open Data 

o 
o Smart Agriculture 

Internet ofThings 

Smart 
Home 

Education 

SMART CITY 
Smart Health 

Smart Government 

Smart Gridl 
Smart Energy 

• 
Vsebinska delitev podrocij se opredeli fiksno (vsaj za doloceno obdobje), da se lahko uporabniki platforme 
privadijo neki strukturi podatkov in funkcionalnosti. Db tem se uposteva predstavljena shema, obstojeca 
opredelitev podrocij v spletnih resitvah Kranja, strukture, ki jih uporabljajo druga mesta pri nas in v tujini. 
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Konkretna razdelitev vsebin naj bo (na osnovi opisanih primerov) rezultat razprave, ki mora vkljucevati 
tudi stalisca, zelje in odzive javnosti, saj je izjemno pomembno, da struktura ustreza predvsem 
uporabnikom platforme in ne sme izhajati zgolj iz stalisc in interesov samih razvijalcev. 
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Za odlieno uporabnisko izkusnjo, logieno postavitev vsebin na strani priporocamo tudi z enim od 
oblikovalcev, ki so specializirani za oblikovanje uporabniskih vmesnikov za spletne resitve. Vendar v tem 
primeru ne gre zgolj za grafieno oblikovanje, temvee predvsem doloeitev prioritet, naein dialoga, 
postavitev, ki temeljijo na poglobljenih intervjujih, ki se opravijo s ciljnimi skupinami. Eden od kljuenih 
ciljev, ki ga morajo zasledovati vsi razvijalci sirokega nabora digitalnih resitev, ki skupaj tvorijo digitalno 
platformo mestne obeine, je odlicna uporabniska izkusnja. Ni dovolj, da so funkcionalnosti na voljo, nujno 
moramo tudi zagotoviti njihovo siroko, masovno uporabo. Zato bode resitve temeljito premisljene in 
sooblikovane s fokusnimi skupinami koncnih uporabnikov, da bi zagotovili enostavnost, preglednost in 
intuitivnost, ki so, poleg neposredne koristi za uporabnike, kljucni elementi za zagotavljanje dejanske 
masovne uporabe resitev v razlienih ciljnih skupinah. 

Cilj mora biti fokusirano izvajanje aktivnosti, ki prinasajo konkretne rezultate In bode vidni ter pozitivno 
ocenjeni s strani obcanov. IzhodiSee vseh aktivnosti naj v sredisce umesca eloveka - obeana ter njegove 
kljuene zivljenjske situacije, ki mu jih pametne resitve optimizirajo. Poleg ekonomskih ucinkov, ki so 
pogosto edini kriterij, naj se uposteva tudi socialne in okoljske uCinke naertovanih projektov. 

Ob pandemiji korona virusa so se pojavili zelo pomembni novi elementi vezani tudi na »pametne 
skupnosti«. Mestna obeina Kranj s svojimi kljuenimi delezniki zato tudi opredeli naerte za vzpostavitev dela 
in izobrazevanja na daljavo vkljueno z naeinom delovanja organov upravljanja obeine in povezanih 
subjektov. Mestna obeina Kranj lahko z urejenim pregledom nad podatkovnimi viri zagotovi tudi 
alternativne storitve na daljavo, boljse informiranje obeanov in organizacij v takih situacijah ter naertuje 
resitve za tekoee spremljanje dogajanja preko zdravstvenih podatkov, podatkov 0 razlicnih transakcijah, 
prometu, telekomunikacijah in drugih, pa tudi podatkov iz osebnih mobilnih naprav, v kolikor je 
zagotovljeno spostovanje GDPR standarda varovanja osebnih podatkov. 

Izhodisca za nadaljnjo razpravo in delovna opredelitev vsebinskih podroeij: 

• Mestna obeina Kranj, 
• izobrazevanje, raziskave, razvoj, 
• okolje, urbanizem, stanovanja, oskrba z vodo in energijo, 
• gospodarstvo, storitve, trgovina, 
• kmetijstvo in lokalna samooskrba, 
• zdravstvo in sociala, 
• turizem, kultura, zgodovina in prireditve, 

• promet, mobilnost, 
• novice, mediji. 

Ena od komponent digitalne platforme je tudi slstem enotne mestne kartice, na katerega se (kot 
horizontalno funkcionalnost) lahko vezejo razlieni digitalni servisi, vkljueuje razliene partnerje (iz javnega 
in zasebnega sektorja) in je odprt za vse uporabnike. Razvoj in implementacija sistema enotne mestne 
kartice je naertovan kot loeen projekt, ki pa v okviru skupne strategije uposteva naslednje kljuene 
usmeritve: 
- mestna kartica omogoca integracijo razlicnih obstojecih nacinov placevanja, povezovanje z razlienimi 
viri sredstev, glede na zelje uporabnikov in omogoea tudi nalaganje dobroimetja iz razlicnih virov in 
plaeevanje iz dobroimetja na kartici; 
- uporablja se kot nosilec identifikacije uporabnikov, kar v povezavi s t.i. lojalnostnim sistemom omogoca 
razlicne akcije, nagrajevanja, popuste in druge vzpodbude, s katerimi lahko mesto vpliva na ravnanja 
uporabnikov; 
- funkcionalnosti so dostopne tako v obliki fizicne kartice, kot v obliki mobilne aplikacije na pametnih 
napravah, ki se lahko v brezkontaktni ali spletni interakciji uporabljajo kot placilno in identifikacijsko 
sredstvo; 
- ie v zasnovi mora biti sistem odprt za siritev na celotno gorenjsko regijo ter fleksibilen pri vkljucevanju 
ali povezovanju z drugimi obeinami v regiji pa tudi sirse; 
- preko identifikacije uporabnikov in uporabe razlicnih naeinov plaeevanja mora biti sistem tudi odprt za 
integracije z obstojecimi javnimi in zasebnimi ponudniki storitev in obstojecimi sistemi (izposoje koles, 
avtomobilov, vozovnice, turistiena ponudba, ... ). Ob upostevanju zakonskih omejitev mora biti odprt tudi 
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za vkljucevanje ponudbe zasebnih izvajalcev, saj ima za cilje, da v mestu in morda tudi v sirsi regiji postane 
univerzalno identifikacijsko sredstva, ki omogoca tudi razlicne oblike placevanja. 

Pri iskanju aplikativne podpore potrebnih funkcionalnosti bodo imele prednost obstojece, predvsem 
kvalitetne lokalne resitve, za podrocja, kjer ni primernih in dostopnih resitev, pa bo vzpostavljeno tesno 
razvojno sodelovanje predvsem z lokalno IT industrijo. Mestna obcina Kranj bo aktivno podpirala tudi 
promocijo uvedenih resitev razvitih v lokalnih podjetjih, da bi tako pospesevala razvoj in uspesnost IT 
industrije kot pomembnega dela lokalnega gospodarstva. 

6. Znanje in digitalne kompetence 

Mednarodne ugotovitve jasno kazejo, da so projekti »pametnih mest in skupnosti« uspesni Ie, ce 
vzporedno z uvajanjem novih storitev, resitev in tehnologij intenzivno potekajo usposabljanja vseh 
deleznikov. 
Na podrocju digitalnih kompetenc in dviga inovativnega potenciala in podjetnosti v Mestni obcini Kranj ter 
sirse v regiji ni sistematicnih aktivnosti. Tudi tekmovanja iz znanja mladih in obsolske dejavnosti, ki jih 
organizira Zveza organizacij za tehnicno kulturo Siovenije (ZOTKS) niso dovolj prisotna v regiji. 

Mestna obcina Kranj bo postala vzorcna obcina za aktiviranje talentov ter spodbujanje inovativnosti in 
podjetnosti z regijskim in sirsim vplivom, saj v podrocju znanja in kompetenc vidi kljucen pogoj za uspesno 
uporabo digitalnih storitev v praksi. Aktivnosti na tem podrocju morajo prinasati merljive rezultate za vse 
ciljne sku pine, 5 posebnim poudarkom na mladih in uciteljih. 

V casu pandemije korona virusa so se pojavili zelo pomembni novi elementi vezani tudi na podrocje 
»Znanja«. Nekaj najpomembnejsih: ucenje in delo na daljavo, zdravstvene teme, digitalne kompetence za 
»online« zivljenje (nakupovanje, poslovanje z upravo, ... ). 

Za podrocje »Znanje« se pripravi »Akcijski nacrt Znanje«, ki bo zajemal naslednje cilje skupine in 
institucije (ciljne sku pine so vsi obcani): 

• osnovne sole, 
• srednje sole, 
• studentje, 
• aktivni zaposleni, 

• upokojeni, 
• posebej izpostavljena ciljna skupina so ucitelji. 

Vkljucene institucije so javni zavodi in vse povezane institucije z Mestno obcino Kranj, predvsem: 

• Mestna knjiznica Kranj, 
• Ljudska univerza Kranj, 
• Zveza za tehnicno kulturo Siovenije, 

• Openlab, 

• BSe, 
• Kovacnica ter druge. 

Pri navedenih ciljnih skupinah je potreben pregled stanja in priprava konkretnih ukrepov: 
pregled stanja in ugotavljanje pot reb za glede na izkusnje v casu pandemije korona 
virusa - pogovor in anketa v javnih zavodih s podrocja solstva, izobrazevanja odraslih in 
podpornih institucij; 
pregled stanja in ugotavljanje potreb za podrocje digitalnih kompetenc in aktivnosti 
spodbujanja obsolskih dejavnosti (projekti, raziskovalne naloge, tekmovanja iz znanja, 
poletni tabori, ... J - pogovor in anketa v javnih zavodih s podrocja solstva, podpornih 
institucij (BSe, OZS, GZS, ... ) in drugih akterjev; 
ozavescanje - pregledi dobrih praks iz EU in sveta; 
ozavescanje - povezovanje in vkljucevanje relevantnih inovativnih podjetij za podrocje 
»pametna skupnost«. 
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Kot element priprave »Akcijskega nacrta Znanje« in konkretnih ukrepov se izvedejo usklajevalne 
interaktivne delavnice z name nom soustvarjanja resitev in aktivnosti na podrocju »Znanje«. Delavnice se 
izvede s pristopom odprtega inoviranja in ustvarjalnega razmisljanja (angl. design thinking). Na delavnice 
se povabi ravnatelje, naprednejse ucitelje, skrbnike IKT v solah ter odgovorne za to podrocje z Mestne 
obcine Kranj. 

»Akcijski nacrt Znanje« mora vkljucevati jasno opredelitev naslednjih aktivnosti: 
konkretne aktivnosti za sistemsko ureditev ucenja in izobrazevanja na daljavo v regiji; 
predlog organizacije »online« dogodka Prebojniki Mestne obcine Kranj; 
aktivnosti za doseganje digitalnih kompetenc po posameznih ciljnih skupinah; 
»Multimedijski center znanja« (vzpostavitev platforme za izmenjavo znanj ter 
pridobivanje digitalnih kompetenc, ki bo povezana s krovno informacijsko platformo 
Mestne obcine Kranj); 
ustanovitev regijskega centra ZOTKS in opredelitev njegove vloge za krepitev digitalnih 
kompetenc in inovacijskega potenciala v regiji; 
nadgradnja projekta TIP - Talenti Inovativnost Podjetnost, ki krepi usposobljenost 
uciteljev in mladih v regiji; 
povezanost s projektom »Podjetniski inkubator«; 
podpora uresnicevanju ciljev strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in 
skupnosti Mestne obcine Kranj do 2023. 

7. Opredelitev konkretnih korakov, resitev in funkcionalnosti 

Postopna implementacija strategije bo imela naslednje korake: 
• analiza obstojecih informacijskih resitev, ki jih uporablja mestna uprava, povezane organizacije in 

drugih resitev, ki jih uporabljajo mescani in obiskovalci~ 
• oblikovanje predlog, razprava in sprejetje strategije digitalnega razvoja pametnega mesta Kranj; 
• vzpostavitev organizacijske strukture za upravljanje z informacijskim razvojem Kranja; 
• zagotovitev temeljne informacijske infrastrukture (z razpisi, projekti ali partnerstvi) vkljucno s 

podatkovnim jezerom in komunikacijsko platformo; 
• analiza obstojecih podatkovnih virov, ki bo dolocila kljucne sete podatkov in prioritete njihovega 

prenosa v podatkovno jezero; 
• prenos obstojecih servisov za obcane, podjetja in upravljanje z mestom na skupno krovno 

komunikacijsko platformo; 
• izbira novih resitev in funkcionalnosti ter njihov razvoj in vkljucitev v skupno informacijsko okolje 

pametnega Kranja; 
• konsolidacija pridobivanja in uporabe podatkov po nacelu 'samo enkrat' z dolocenim skrbnistvom 

in souporabo podatkov; 
• konsolidacija informacijske podpore poslovnim procesom Mestne obcine Kranj in povezanih 

subjektov. 

Iz popisa obstojecih informacijskih resitev je razvidna vrsta ze delujocih servisov, ki so zanimivi tako za 
obcane, kot za upravljanje z mestom. Zacetni nabor funkcionalnosti skupne platforme: 

• GIS sistem za evidenco infrastrukture in namensko rabo prostora z integralno platformo 
prostorskih podatkov, 

• Obcinsko oko (za sporocanje napak in stanja infrastrukture), 
• objava dogodkov v Kranju, koledar prireditev, 

• KrSkolesom, 
• Radarji, 
• KrPovej, 
• Portal zapore cest, 
• Parkmewise, 
• okoljski atlas (meritve stanja okolja), 
• stanje prom eta (preko nadzornega centra), 
• parametri oskrbe z vodo in energijo, 
• spremljanje stevila obiskovalcev v mestnem jedru, 
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• podatki 0 ponudbi poslovnih nepremicnin, 
• lokacije parkirise in cen, 
• Visit Kranj (kulturne in turisticne informacije), 

• Nastanitve in rezervacije, 
• AR Kranj (prikaz znamenitosti v virtualni realnosti), 
• pregledi porabe energentov in vode, opozorila (resitve javnih podjetij in koncesionarjev za 

komunikacijo z uporabniki). 

Na podlagi predlogov, ki so ze bili identificirani in pomanjkljivosti obstojecih resitev se lahko razvijejo 
naslednje funkcionalnosti: 

• Daljinsko odcitavanje porabe vode in pUna, povezava z meritvami elektriene energije ter 
priprava kumuliranega pregleda porabe na nivoju naselja Mlaka in web ter mobilne aplikacije za 
spremljanje porabe posameznih gospodinjstev ter opozarjanje na bistvena odstopanja. Za te 
potrebe bo upravljavec omrezja vzpostavil loT (LoraWan) omrezje za komunikacijo z merilnimi 
napravami ter posredoval kumulirane in depersonalizirane podatke v krovno platformo. Dolocijo 
se tudi pogoji za uporabo loT omrezja za druge potrebe. 

• Daljinsko odcitavanje porabe elektricne energije bo upravljavec elektrienega omrezja nadgradil 
z moznostjo spremljanja po 'push' metodi vee parametrov in porabe v pogostejsih easovnih 
intervalih. Odcitki bode v kumulirani obliki posredovani v krovno platformo. Ce bo upravljavec 
vzpostavil Narrowband loT omrezje, bo tudi zanj doloeil pogoje uporabe za druge namene. 

• Z izmenjavo podatkov med upravljavci omrezij bo za posamezno gospodinjstvo odprta moznost 
skupnega pregleda porabe vode in energentov ter opozarjanje za odstopanja. Za uporabo te 
storitve, mora uporabnik soglasati z izmenjavo podatkov in obvescanjem na nivoju odjemnega 
mesta. 

• Prouci se moznost skupnega obracunavanja stroskov vode in energentov preko zbirnega racuna 
v digitalni obliki, za katerega se lahko v prihodnje tudi omogoci placevanje s sistemom mestne 
kartice. 

• Vzpostavitev sistema mestne kartice, ki omogoca identifikacijo obcana ter plaeevanje storitev (ali 
dostop do brezplacnih storitev), ki so vkljucene v sistem, mestne kartice. 

• Funkcionalnosti resitve Obcinsko oko se (poleg javne razsvetljave) razsirijo na druga podrocja 
javne infrastrukture (ceste, energetska infrastruktura, javne povrsine, ... ) in sporocila iz sistema 
povezejo s sistemi upravljavcev posamezne vrste infrastrukture (Domplan, Elektro, Vigred, ... ) za 
skrajsevanje casov do intervencij. 

• Podatke 0 stevilu obiskovalcev v mestnem jedru se s strani upravljavca WiFi omrezja posredujejo 
Zavodu za turizem in kulturo ter dajo na razpolago drugih potencialnim zainteresiranim in za 
morebitno javno objavo. 

• Izbere se krovno komunikacijsko platformo in njenega upravljavca (mozna je nadgradnja 
aplikacije iKranj), dopolni funkcionalnosti z integracijo navedenih resitev po vsebinskih podrocjih, 
zagotovi objava javno dostopnih podatkov in moznost individualne prijave obcanov za 
spremljanje podatkov in urejanje razmerij s upravljavci infrastrukture na nivoju gospodinjstev. 

• Za zbiranje in izmenjavo podatkov med razlienimi podsistemi bo vzpostavljeno podatkovno 
jezero, dolocen standard zapisa in opisa podatkov ter standardi za izmenjavo podatkov v razlicnih 
oblikah zapisov (API vmesniki). 

Ti kljucni deli celovitega sistema Pametnega Kranja se najprej vzpostavijo na nivoju naselja Mlaka in v 
okviru iniciative Pametna Mlaka, da bi lahko v obliki pilotnega projekta testirali delovanje, vzpostavili 
povezave med podsistemi in preverili odziv koncnih uporabnikov na ponujene zdruzene in nove servise. 
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8. Zakljucne usmeritve 

Iz analize stanja in predlogov posameznih upravljavcev javnih sistemov ze danes izhaja, da imamo 
vzpostavljeno vrsto servisov za spremljanje porabe, delovanja sistemov in komunikacijo z uporabniki. 

Kljucna naloga v prvi fazi je vzpostavitev celotne strukture informacijskega okolja Pametnega Kranja na 
nivoju enega naselja - v okviru iniciative Pametna Mlaka. 

To okolje vkljucuje: 
• obstojece sisteme za podporo poslovanju in upravljanju z javno infrastrukturo; 
• vzpostavitev platforme za zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov; 
• vzpostavitev (nadgradnjo) krovne komunikacijske platforme v obliki spletne in mobilne aplikacije. 

Nadaljnji razvoj Pametne Mlake bo sluzil kot pilotni projekt za vzpostavitev platforme Pametni Kranj, za 
katero pa bo potrebno jasno dolociti vse standarde in funkcionalnosti ter poslovna razmerja med delezniki 
v sistemu. Po tesnem obdobju bo potrebna odlocitev, ali bo tak sistem zgradila in upravljala mestna obcina 
ali pa ga bo zaupala zunanjemu upravljavcu. V vsakem primeru pa bo potrebno zagotoviti vire za njegovo 
vzdrzevanje in razvoj, saj se bo sistem stalno razvijal in nadgrajeval. 

Postopek konsolidacije informacijskega okolja, ki je osnova t.i. pametne skupnosti je dolgotrajen proces, 
ki pa lahko prinasa postopno, dolgorocno, vendar zanesljivo izboljsevanje informacijskega okolja sarno, ce 
temelji na jasnih pravilih in strategiji digitalnega razvoja skupnosti. Tudi tehnicne zahteve in moznosti za 
izmenjavo podatkov in povezovanje procesov so kljucen del celotnega sistema, saj Ie tako omogocimo 
povezovanje obstojecih in razvoj novih servisov, ki pa so vsi del enotnega sistema Pametnega mesta Kranj. 

Za spremljanje ucinkovitosti razvoja na podrocju digitalizacije bode opredeljeni in redno spremljani tudi 
kazalniki zadovoljstva uporabnikov, ucinkovitosti sistemov in vpliva na trajnostni razvoj Mestne obcine 
Kranj. Pri tern bodo uporabljane metodologije, ki so razvite v okviru kljucnih evropskih projektov na 
podrocju pametnih skupnosti, kar bo tudi dolgorocno omogocalo, da bo Kranj lahko real no ocenjeval 
lasten napredek na razlicnih podrocjih ter stalno primerjal stanje z drugimi referencnimi mesti, 
predvsem v okviru Intelligent City Challenge projektnega konzorcija. Na podlagi povezanih podatkovnih 
virov lahko oblikujemo in v realnem casu spremljamo tudl t.i. digitalni dvojcek mesta, ki bo odlicno orodje 
ne sarno za spremljanje ucinkov razvoja, ampak tudi za predvidevanje rezultatov uvajanja novosti in 
sprememb. 
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