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POVZETEK 

Pametno mesto integrira dva zelo kompleksna sistema – IKT in mesto. Za opis se pogosto 

uporablja model s šestimi dimenzijami: pametni ljudje, pametna ekonomija, pametno 

upravljanje, pametna mobilnost, pametno okolje in pametno življenje. Znotraj tega so mesta 

razvila številne rešitve za kakovostnejše življenje prebivalcev, ki uporabljajo širok nabor IKT-

jev, med seboj pogosto povezanih v celostno platformo. Značilnost teh IKT-jev je, da zbirajo 

velike količine podatkov, kar povzroča tveganja za vdor v zasebnost in zlorabo osebnih 

podatkov. Za zaščito pravic posameznikov je bil na nivoju EU kot tudi v Sloveniji vzpostavljen 

zakonodajni okvir. Raziskava med prebivalci slovenskih krajev kaže njihovo naklonjenost do 

uporabe IKT-rešitev pametnih mest, ki narašča z velikostjo kraja. Interes za uporabo storitev se 

veča s poznavanjem IKT-jev in zaupanjem do lokalnih oblasti, ne pa tudi do ostalih organizacij. 

Za zavedanje nevarnosti zlorabe podatkov ni bila ugotovljena odvisnost niti od poznavanja 

IKT-jev niti od velikosti kraja. 

Ključne besede: pametno mesto, IKT, pametne naprave, storitve mesta, sprejemanje tehnologij, 

varstvo osebnih podatkov, grožnje zasebnosti, zakonodaja.  

 

SUMMARY 

Smart city integrates two very complex systems – ICT and city. It is often described with a 

model which contains six dimensions: smart people, smart economy, smart governance, smart 

mobility, smart environment and smart living. Within dimentions have cities developed many 

solutions for a better quality of life of citizens. These solutions apply a wide range of ICT, often 

connected into an integrated platform. It is significant for these ICT to collect large amounts of 

data, which results in risks of privacy invasion and personal data breach. At the level of EU and 

also in Slovenija, regulation framework was established to protect rights of individuals. 

Research among inhabitants of Slowenian cities and towns shows prefference for smart city 

ICT solutions, which increases with the size of the city. The interest in using services is 

increasing with a better knowledge of ICT and trust in local authorities, but not also in other 

organisations. Awarness of the risk of data breach does not depend on the ICT knowledge, nor 

on the size of the city. 

Keywords: smart city, ICT, smart devices, city services, technology adoption, personal data 

protection, privacy treats, legislation. 

UDK: 004.738.5:339(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Obstaja mnogo različnih opredelitev pametnih mest. V smislu urbanega planiranja, kot smo 

razbrali iz proučevane literature, je izraz pametno mesto pogosto razumljen kot skupek 

strateških smernic, prek katerih vladne in javne agencije razlagajo svoje politike in programe 

za dosego trajnostnega razvoja, ekonomske rasti, boljše kakovosti življenja svojih državljanov 

in ustvarjanje sreče.  

Prvotni pomen pojma pametno mesto sicer izhaja s tehnološkega vidika in po njem je pametno 

mesto mesto z veliko prisotnostjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), vgrajenih 

v kritično infrastrukturo in storitve (Washburn idr. 2010, po Albino, Berardi in Dangelico 2015, 

7). 

Vizija pametnih mest obsega vodenje in organizacijo celotnega mesta prek vgrajene 

tehnologije. Iz tega izhaja zelo obsežen koncept, na osnovi katerega želimo povečati kakovost 

življenja v mestih. V idealnem primeru naj bi pametna mesta nadzirala in integrirala statuse 

svoje infrastrukture, upravljanje, vodenje ljudi in skupnosti, zdravje, izobraževanje in naravno 

okolje prek informacijsko-komunikacijske infrastrukture (Sidra idr. 2016, 612). 

Izdelani so bili različni modeli pametnih mest, ki številna zajeta področja razvrščajo v več 

dimenzij, osredotočenih okoli IKT-jev. Center za regionalno znanost dunajske tehnološke 

univerze je določil šest karakteristik oziroma dimenzij: pametni ljudje, pametna ekonomija, 

pametno upravljanje, pametna mobilnost, pametno okolje in pametno življenje (Giffinger idr. 

2007, 10). Ta model se tudi sicer v zadnjem obdobju precej pogosto uporablja v različnih 

študijah. Znotraj teh modelov so mesta s pomočjo IKT-jev razvila številne funkcije in storitve 

za prebivalce in njihovo kakovostnejše življenje. 

Na področju pametnih mest je bilo izvedenih mnogo pobud in projektov na nivoju Evropske 

unije ter v drugih regijah v svetu, pa tudi na nivoju posameznih držav. Mnoga mesta so tudi 

razvila svoje strategije za uvajanje elementov na tem področju v prihodnosti. Ocene o številu 

pametnih mest na svetu se med seboj zelo razlikujejo. Nek enoten kriterij, koliko posameznih 

elementov pametnega mesta je potrebno, da se mesto prepozna kot pametno, ne obstaja. Po 

raziskavi IHS Markit (IHS Markit 2014) je bilo leta 2013 v svetu zgolj 21 pametnih mest, 

projekcija za leto 2025 pa je bila 88 pametnih mest na svetu. Po drugi strani je Generalni 

direktorat za notranje politike Evropskega parlamenta v svoji študiji (Manville idr. 2014) v EU 

identificiral kar 240 pametnih mest različnih velikosti znotraj Evropske unije, pri čemer pa so 

bili kriteriji precej nižji. Med najbolj pametna mesta v Evropi štejejo npr. Amsterdam, 

Stockholm, Barcelona, Kopenhagen in Dunaj. Med najbolj pametna azijska mesta lahko 

uvrstimo Šanghaj, Seul, Singapur, Jakarta, Jaipur in Pune, v Afriki pa Lagos.  
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Tudi v Sloveniji se Maribor, Ljubljana in tudi nekatera manjša mesta ponašajo s čedalje večjim 

naborom pametnih rešitev. Projekt Upside v sklopu sedmega okvirnega programa EU (FP7) je 

prvi projekt smartcity v Sloveniji. S tem je Maribor postal prvo pametno mesto, projekt pa je v 

okolje prinesel primere dobrih praks iz Nemčije, s Švedske, Nizozemske in Danske. Prihodnje 

usmeritve v Sloveniji bodo spodbujale tudi razvoj manjših mest, regij, pametnih skupnosti in 

pametnih vasi (E-zavod 2015). 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija je osnova, ki omogoča razvoj in izgradnjo pametnih 

mest. Med ključne IKT-je, ki omogočajo razvoj pametnega mesta, spadajo omrežja senzorskih 

naprav, komunikacijska povezljivost, internet stvari, množični in odprti podatki, računalništvo 

v oblaku ter pametni telefoni in aplikacije. Vse te tehnologije so med seboj pogosto povezane 

v celostne platforme, ki povezujejo vsa funkcijska področja in celotno tehnološko arhitekturo 

v enoten sistem.  

Platformo pametnega mesta bi lahko opredelili kot okvir, v katerega spadajo zaznava, 

komunikacije, integracija in inteligentno sprejemanje odločitev in prek katere poenoteno 

izvajamo različne storitve in operacije (Beecham Research 2015).  

Brez pametnih prebivalcev pametna mesta ne morejo polno zaživeti, saj so njihov nujni gradnik. 

Osveščenost ljudi o konceptu pametnih mest pa tudi sprejemanje IKT-ja kot ključne podpore 

pri razvoju mesta sta zelo različna, zato je tudi njihova pripravljenost na sodelovanje zelo 

različna. Pomembno je, da so prebivalci pripravljeni na aktivno sodelovanje in da imajo za to 

na voljo dovolj znanja.  

Značilnost vseh teh IKT-jev za pametna mesta je, da zbirajo velike količine novih podatkov o 

okolju, prometu, vozilih, ljudeh idr., ki jih uporabljajo za izvajanje pametnih funkcij. To 

povzroča dodatna tveganja za vdor v zasebnost in zlorabo podatkov. Zasebnost in varnost 

podatkov v pametnih mestih sta zelo pomembna faktorja že kot temeljna človekova pravica, pa 

tudi kot orodje, da se obdrži zaupanje in zavezanost konceptom pametnega mesta.  

Na evropskem nivoju kot tudi v Sloveniji je vzpostavljen zakonodajni okvir, ki obravnava to 

tematiko in v določeni meri tudi »zavira« še hitrejše razvijanje pametnih mest. V Sloveniji je 

krovni zakon na področju osebnih podatkov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, 

Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1), 

ki je usklajen z evropsko zakonodajo. Osrednji zakonodaji okvir EU varstva osebnih podatkov 

predstavlja Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Uradni list EU št. L 281/31), 

ki jo bo v maju 2018 dokončno zamenjala Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 

Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, Uradni 

list EU, št. L 119/1), njenim določbam pa se bodo morale prilagoditi tudi države članice. Glede 

na vse večjo prisotnost IKT-jev v naših mestih in domovih se bo ta zakonodaja zagotovo morala 
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še izpopolnjevati, saj mnogi strokovnjaki opozarjajo, da je zaostanek napram današnji razvitosti 

IKT-jev še vedno velik.  

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

Namen naloge je bil analizirati vlogo in pomen IKT-ja in z njo povezane zasebnosti v razvoju 

pametnih mest ter proučiti sprejemanje in poznavanje tako uporabe teh tehnologij kot tudi 

varovanja osebnih podatkov med prebivalci.  

Iz namena magistrske naloge smo zasnovali naslednje cilje: 

– identificirati funkcije in storitve, ki sestavljajo koncept pametnih mest, 

– ugotoviti najpogostejše koncepte IKT-ja, ki se uporabljajo v pametnih mestih, 

– pregledati evropsko in slovensko pravno ureditev, ki se nanaša na varstvo zasebnosti v 

pametnih mestih, 

– med prebivalci ugotoviti poznavanje in sprejemanje IKT-ja, ki se uporablja v pametnih 

mestih, 

– raziskati razsežnost uporabe IKT-ja v pametnih mestih z vidika zasebnosti. 

Z raziskavo smo želeli preveriti naslednje hipoteze: 

– Hipoteza 1: Prebivalci menijo, da uporaba rešitev IKT-ja pametnih mest lahko izboljša 

kakovost življenja v njih. 

– Hipoteza 2: Poznavanje IKT-ja povečuje interes po uporabi storitev pametnih mest in 

zavedanje o nevarnostih zlorabe osebnih podatkov. 

– Hipoteza 3: Zaupanje do ravnanja z osebnimi podatki vpliva na interes po uporabi 

storitev IKT-ja pametnih mest in na pripravljenost do deljenja osebnih podatkov. 

– Hipoteza 4: Mnenje o uporabnosti rešitev IKT-ja pametnih mest in zavedanje pomena 

varstva zasebnosti se razlikuje glede na velikost kraja. 

– Hipoteza 5: Starost in izobrazba prebivalcev vplivata na interes po uporabi storitev IKT-

ja pametnih mest in na pripravljenost deljenja osebnih podatkov. 

1.3 Metode raziskovanja 

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo najprej 

z deskriptivno analizo in kompilacijo obstoječe literature, strategij in analiz opredelili koncept 

pametnega mesta ter identificirali pomembnejše IKT-je, ki se uporabljajo pri razvoju pametnih 

mest. V nadaljevanju smo proučili uporabo ključnih IKT-jev v pametnem mestu z vidika 

dojemanja uporabe in z vidika zasebnosti osebnih podatkov prebivalcev. Napravili smo pregled 

obstoječe zakonodaje v EU in v Sloveniji, ki se nanaša na zasebnost podatkov v pametnih 

mestih, ter identificirali potencialne grožnje. 



 

4 

V drugem delu smo izvedli empirično raziskavo. Uporabili smo kvantitativno metodologijo na 

populaciji prebivalcev slovenskih mest in krajev različnih velikosti. Izbrani vzorec je bil 

naključen in je zajemal 221 prebivalcev. Za metodo zbiranja podatkov smo uporabili spletni 

anketni vprašalnik. Anketa je bila anonimna in zasnovana na podlagi zaprtega tipa vprašanj z 

vnaprej navedenimi odgovori ter Likertove lestvice.  

Pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo programa SPSS. S statističnim preizkušanjem 

domnev na opazovanem vzorcu smo ugotavljali, ali so naše domneve o dojemanju uporabnosti 

rešitev IKT-ja pametnih mest pravilne. Prav tako smo preizkusili domnevo o razliki med 

preferencami do uvajanja IKT-ja v pametna mesta in skrbi za zasebnost v večjih in manjših 

mestih. Z regresijsko analizo smo preverili vpliv starosti in izobrazbe prebivalcev na 

sprejemanje uporabe IKT-ja in pripravljenost deljenja osebnih podatkov. Z regresijsko analizo 

smo preverili tudi morebiten vpliv poznavanja IKT-ja na povečanje uporabe funkcij IKT-ja ter 

pripravljenost deljenja osebnih podatkov in vpliv zaupanja do ravnanja z osebnimi podatki na 

interes po uporabi funkcij pametnega mesta in na pripravljenost do deljenja osebnih podatkov. 

Na osnovi preverjenih hipotez smo podali sklepne ugotovitve raziskave.  
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2 ANALIZA ZASNOVE PAMETNEGA MESTA 

2.1 Opredelitev pametnega mesta 

Ideja pametnega mesta je sorazmerno nova in se še vedno razvija, zato njegova opredelitev 

zaenkrat še ni dosegla končnega konsenza v akademski sferi in med ostalimi vpletenimi 

udeleženci. Obstaja mnogo različnih opredelitev pametnega mesta, ki so odvisne zlasti od 

perspektive, iz katere posameznik raziskuje tematiko. 

Mnoge opredelitve so osnovane na temeljni vlogi IKT-ja, ki povezuje posamezne storitve in 

funkcije v mestu. Ena izmed teh ugotavlja, da je pametno mesto mesto z veliko prisotnostjo 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij, vgrajenih v kritično infrastrukturo in storitve 

(Washburn idr. 2010, po Albino, Berardi in Dangelico 2015, 7). Druga opredelitev, ki prav tako 

temelji na IKT-ju in poudarja dejstvo, da je pametno mesto pravzaprav sistem, ki je sestavljen 

iz več podsistemov, se glasi: pametno mesto je sistem sistemov, v katerem je na vsaki stopnji 

integracije teh sistemov možno vzpostaviti digitalni živčni sistem, inteligentno odzivnost in 

optimizacijo (Manville idr. 2014, 22). Še tretja taka opredelitev, ki poudarja tudi ozaveščenost 

prebivalcev, pa se glasi: pametno mesto je mesto, ki uporablja IKT za ustvarjanje bolj 

učinkovite in interaktivne kritične infrastrukture, njenih komponent in storitev, pri čemer se 

poveča tudi zavedanje prebivalcev o tem (Committee of Digital and Knowledge base Cities 

2012, 21). 

Mnogi raziskovalci so bili mnenja, da so opredelitve, osnovane izključno na tehnologiji, 

postavljene preozko in da bi morali poudariti pristop upravljanja, ki povečuje vlogo socialnega 

kapitala in odnosov v urbanem razvoju. V opredelitvah so zato spremljali težnjo, da koncept 

pametnih mest ni več omejen na uporabo IKT-ja, temveč gleda na potrebe skupnosti in ljudi. 

Shaffers npr. opredeljuje, da mesto lahko imenujemo pametno, ko investicije v človeški in 

socialni kapital ter tradicionalno in moderno komunikacijsko infrastrukturo napajajo trajnostno 

ekonomsko rast in visok nivo kakovosti življenja s pomočjo pametnega upravljanja naravnih 

virov in participativnega vodenja (Shaffers idr. 2011, po Manville idr. 2014, 22). Takšne 

opredelitve poskušajo uravnotežiti ekonomske in socialne faktorje z dinamiko urbanega 

razvoja. Služijo tudi kot razširitev opredelitve, tako da ta zajema tudi manjše in manj razvite 

kraje, ki niso sposobni investirati v najnovejše tehnologije. Po nekaterih pričakovanjih se bosta 

pozornost in nova rast pri razvoju pametnih mest počasi preselili z velikih mest na manjša mesta 

in kraje (Manville idr. 2014, 22). 

Z vidika urbanega planiranja je izraz pametno mesto pogosto razumljen tudi kot skupek 

strateških smernic, prek katerih vladne službe in javne agencije razlagajo svoje politike in 

programe za dosego trajnostnega razvoja, ekonomske rasti, boljše kakovosti življenja svojih 

državljanov in ustvarjanje sreče (Balas 2013, po Albino, Berardi in Dangelico 2015, 5). 
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Nekateri avtorji pa poleg poudarjene vloge prebivalcev in ostalih deležnikov v svoje opredelitve 

vpeljejo tudi storitve oziroma dimenzije, ki naj bi jih pametno mesto pokrivalo. Takšno 

opredelitev, ki je neposredno povezana z njihovim modelom pametnih mest, ki ga bomo opisali 

v nadaljevanju, je npr. predstavil Center za regionalno znanost dunajske tehnološke univerze in 

se glasi: pametno mesto je mesto, ki deluje dobro in napredno na področjih ekonomije, ljudi, 

upravljanja, mobilnosti, okolja in življenja, ki so zgrajeni na pametni kombinaciji podpore in 

aktivnosti samoodločujočega, neodvisnega in osveščenega prebivalca. Pametno mesto se na 

splošno nanaša na iskanje in identifikacijo inteligentnih rešitev, ki dovoljujejo sodobnim 

mestom izboljšati kakovost storitev za prebivalce (Giffinger idr. 2007, po Albino, Berardi in 

Dangelico 2015, 15).  

Tudi nekatere pristojne organizacije so poskusile narediti ustrezne opredelitve. British Standard 

Institution je v svoji publikaciji (BSI 2014, po Lin idr. 2017, 3) objavil opredelitev, ki se glasi: 

pametno mesto je učinkovita integracija fizičnih, digitalnih in človeških sistemov v zgrajenem 

okolju za zagotovitev trajnostne, uspešne in vključujoče prihodnosti za prebivalce. ISO/IEC pa 

v svojem poročilu (ISO/IEC 2015, po Lin idr. 2017, 3) opredeljuje pametno mesto kot 

kompleksen sistem sistemov tako tradicionalnih (npr. kritične infrastrukture) kot novih, ki 

izhajajo iz prihajajočih tehnologij (vizualizacije, senzorskih omrežij idr.). ITU je v svojem 

tehničnem poročilu (ITU 2014b, 13) natančno analiziral več kot sto različnih opredelitev, 

povezanih s pametnim mestom. Kot rezultat analize je izdelal sledečo opredelitev: pametno 

trajnostno mesto je inovativno mesto, ki uporablja IKT in druga sredstva za izboljšanje 

kakovosti življenja, učinkovitosti urbanega delovanja, storitev in konkurenčnosti, medtem ko 

zagotavlja, da zadovoljuje potrebe sedanje in bodočih generacij z upoštevanjem ekonomskih, 

socialnih in okoljskih aspektov. 

Tudi razvijalci tehnološke opreme pametnih mest so izdelali svoje opredelitve, ki so razumljivo 

tehnološko osredotočene in kot take podvržene nekaterim kritikam. 

2.2 Koncept in model pametnega mesta 

Koncept pametnih mest je zelo obsežen, saj njegova vizija obsega vodenje in organizacijo 

celotnega mesta prek vgrajene tehnologije. Z njim želimo povečati kakovost življenja v mestih. 

V idealnem primeru naj bi pametna mesta nadzirala in integrirala statuse svoje infrastrukture, 

upravljanje, vodenje, ljudi in skupnosti, zdravje, izobraževanje in naravno okolje prek 

informacijsko-komunikacijske infrastrukture (Sidra idr. 2016, 612). 

Pametno mesto, v središču katerega je IKT, pokriva številna področja. Izdelani so bili različni 

modeli pametnih mest, ki vsak na svoj način poskušajo zajeti in razvrstiti številne komponente, 

ki jih sestavljajo. Posamezne funkcije in storitve modeli običajno razvrščajo v nekaj vsebinsko 

sorodnih skupin, ki jih v literaturi najpogosteje imenujejo dimenzije. 



 

7 

Sidra idr. (2016, 614) prištevajo med komponente oziroma dimenzije modela pametno 

poslovanje, pametno okolje, pametno vodenje, pametno komuniciranje in pametno mobilnost. 

ITU v svojem poročilu (ITU 2014a, 4) predstavlja drugačen model pametnega mesta. V 

središču pametnega mesta so tri krovne in tesno povezane dimenzije: okolje in trajnost, storitve 

na nivoju mesta in kakovost življenja. Vsaka od teh glavnih dimenzij ima svoje atribute in 

karakteristike, ki določajo njihovo vsebino. 

Korejska univerzitetno-industrijska tehnična skupina UNITEF je razvila tridimenzionalni 

mehanizem za opis pametnih mest. Prva in najpomembnejša dimenzija je infrastruktura 

pametnega mesta, kamor spadajo infrastrukturna platforma, varnost, scenariji storitev in IKT. 

Druga dimenzija je paradigma, ki opredeljuje razdelitev vlog med državno in lokalno oblastjo. 

Tretja dimenzija pa je posvetovanje med različnimi organi in podjetji kot najboljši način za 

vzpostavitev storitvenega modela (Shin 2012). 

Center za regionalno znanost dunajske tehnološke univerze, ki že od leta 2007 deluje na 

področju pametnih mest, je skupaj z različnimi partnerji izdelal evropski model pametnih mest. 

V svojem poročilu o projektu pametnih mest so ugotovili, da so področja in aktivnosti, ki jih je 

moč zaslediti v literaturi na področju pametnih mest, industrija, izobraževanje, participacija, 

tehnična infrastruktura in različni mehkejši faktorji. V povezavi s pametnim mestom so končno 

določili šest karakteristik oziroma dimenzij, ki naj bi služile kot krovne dimenzije za nadaljnje 

izpopolnitve na področju pametnih mest, ki pa bi dovoljevale tudi vključevanje novih faktorjev 

(Giffinger 2007, 10): 

– pametni ljudje,  

– pametna ekonomija, 

– pametno upravljanje, 

– pametna mobilnost, 

– pametno okolje, 

– pametno življenje. 

Ta model je sicer dokaj pogosto zaslediti v različnih študijah in raziskavah, zlasti v Evropi, zato 

ga bomo uporabljali tudi kot osnovo v tej nalogi.  

2.3 Funkcije in storitve pametnega mesta 

Znotraj modelov pametnih mest in njihovih dimenzij, ki pokrivajo posamezna področja, so 

različna mesta po svetu s pomočjo IKT-ja razvila številne funkcije in storitve za prebivalce in 

njihovo kakovostnejše življenje. V nadaljevanju bomo opisali nekaj najbolj uspešnih in najbolj 

pogosto uvedenih funkcij in storitev. 
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2.3.1 Pametni prevoz 

V področje pametnega javnega prevoza se uvrščajo zlasti storitve integracije javnega prevoza, 

ki temeljijo na inteligentnem povezovanju različnih sredstev javnega prevoza, ki so na voljo v 

mestu. Zelo dober projekt integriranega javnega prevoza so uvedli v Kopenhagnu. Tudi s 

pomočjo IKT-ja so razvili transportni sistem, ki skuša minimizirati potovalne čase s 

povezovanjem različnih vrst transporta, ki ga sestavljajo avtobusi, vlaki, metro in sistem 

izposojevalnic koles. Možno je kupiti enotno karto za vse vrste transporta, tudi prek mobilnega 

telefona, pa tudi elektronsko potovalno karto, kjer se zabeleži začetek in konec potovanja, 

obračuna pa se najcenejša varianta poti za to razdaljo, ki se odšteje na posebni potovalni debetni 

kartici. Elektronski načrtovalec poti daje informacije v realnem času o trenutni optimalni poti 

potovanja. Avtobusi in vlaki so opremljeni z brezplačnim internetom, semaforji pa omogočajo 

zadržanje zelene luči v primeru, da se bliža avtobus, ki je v ta namen opremljen z GPS-om in 

radionapravo (Manville idr. 2014, 161). 

V integriran sistem javnega prevoza je mogoče povezati tudi druga podjetja, ki se ukvarjajo s 

prevozi potnikov. Poleg klasičnih taksi služb sem štejemo tudi podjetja, ki zagotavljajo 

platforme, ki povezujejo potnike s komercialnimi prevozniki, kot sta recimo Uber in Lyft,1 ter 

podjetja, ki ponujajo souporabo vozil. V sklopu pametnih mest je mogoče te prevozne storitve 

povezati med seboj in z javnimi prevoznimi sredstvi prek algoritmov za analizo vzorcev 

potovanja. Na ta način je možno bistveno zmanjšati skupno dolžino potovanja, kar rezultira v 

zmanjšanju zastojev, manjših stroških prevoza in manjšem onesnaženju (Lin idr. 2017, 14). 

2.3.2 Pametna parkirna mesta 

Funkcije pametnega parkiranja so namenjene reševanju premajhnega števila parkirnih mest, 

dolgotrajnega iskanja parkirnega mesta, neizkoriščenosti, podajanju informacij o ocenah 

parkiranja in podobno. Osnova za uvedbo te storitve je vgradnja mreže brezžičnih senzorjev na 

parkirnih mestih, ki zaznavajo prisotnost vozila. Na podlagi teh podatkov je možno obveščanje 

voznikov o prostih mestih v realnem času prek inteligentnih prikazovalnikov. Podatki senzorjev 

se lahko prenašajo tudi v podatkovne centre, kjer so na voljo mobilnim aplikacijam, ki v 

realnem času usmerjajo voznike na najbližja prosta parkirna mesta.  

Takšno storitev je npr. svojim prebivalcem ponudilo mesto Canberra s svojo aplikacijo »Park 

CBP«. Poleg usmerjanja na prosto parkirno mesto aplikacije podajajo tudi druge uporabne 

informacije, kot so cena parkiranja, možnost plačila s kreditnimi karticami in rezervacija 

določenih parkirnih mest, kar je zlasti uporabno v kombinaciji s prodajo vstopnic za različne 

dogodke (Lin idr. 2017, 12). 

                                                 
1 Uber (https://www.uber.com) in Lyft (https://www.lyft.com/) sta obliki zagotavljanja prevoza v 

t. i. sharing ali delitveni ekonomiji. 
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2.3.3 E-mobilnost 

E-mobilnost se nanaša na storitve, ki so povezane z uporabo električnih vozil (EV) in njihovo 

promocijo. V prvi vrsti so mišljeni uporaba in najem električnih vozil, kot so električni 

avtomobili, električna kolesa, kolesa z električno podporo ali električni avtobusi in 

vzpostavljanje ustrezne infrastrukture za njihovo polnjenje. Poleg tega ponekod ustvarjajo tudi 

multimodalne mobilne verige z osredotočenostjo na električna vozila. 

V mestih, ki promovirajo e-mobilnost, so polnilne postaje običajno integrirane s parkirnimi 

mesti. Dober primer je občina Kanagawa na Japonskem, ki ima 1.028 javnih polnilnic EV-jev, 

ki so integrirane tudi z energetskim management sistemom (EMS). EV-ji se lahko polnijo z 

viški energije v BEMS-u (angl. Building EMS) in HEMS-u (angl. Haushold EMS), ki jim lahko 

po potrebi tudi oddajo svoje viške energije (Lin idr. 2017, 13). 

Dober primer e-mobilnosti je projekt »emorail« na Dunaju, ki združuje integriran javni 

transport, ter sistem izposoje električnih avtomobilov in električnih koles. Uporabniki tako 

lahko kombinirajo prevoz z vlakom ali avtobusom s prevozi po mestu z električnimi avtomobili 

in električnimi kolesi. Možna je rezervacija vozil, informacije o zamudah vlakov, informacije 

o številu kilometrov do naslednjega polnjenja, preverjanje razpoložljivega stanja na pametni 

kartici in informacije o lokaciji e-postaj in razpoložljivosti vozil (Manville idr. 2014, 167). 

2.3.4 Pametno kolesarjenje 

V to kategorijo sodijo projekti izposoje koles, ki omogočajo zmanjšanje prometa in onesnaženja 

v mestih ter zmanjšanje stroškov prevoza za prebivalce. Običajno storitev ponuja registriranim 

uporabnikom informacije o lokaciji postaj za izposojo in razpoložljivost koles na njih prek 

aplikacij ter plačevanje prek registriranih pametnih kartic. Nekateri ponudniki imajo v kolesa 

vgrajene tudi GPS-naprave, kar omogoča lociranje koles in preprečuje kraje. Storitev se sicer v 

nekaterih mestih izvaja že precej dolgo obdobje. Francosko podjetje Le velo STAR npr. izvaja 

tovrstne projekte že od leta 1998. Ocenjuje se, da ima sheme izposoje koles že več kot 700 mest 

v 50 različnih državah po vsem svetu (Guangon 2015). Največji projekt po obsegu je bil izveden 

v mestu Hangzhou s kar 3.354 postajami za izposojo in 84.000 kolesi (Lin idr. 2017, 14). 

2.3.5 Pametni promet 

Funkcija pametnega prometa omogoča upravljanje prometnih tokov, zmanjševanje zastojev, 

skrajševanje čakanja za pešce in podobno prek upravljanja semaforjev in druge prometne 

signalizacije. Podatki o prometu se lahko pridobijo prek vgrajenih indukcijskih zank, pametnih 

nadzornih kamer, radarjev ali bluetooth detektorjev (Smarter Cambridge Transport 2017). V 

nekaterih mestih, kot npr. v Dublinu, uporabljajo v sistemih pametnega prometa tudi 
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tehnologije avtomatske prepoznave registrskih tablic (ANPR) in detektorje prevožene rdeče 

luči, vsi podatki pa se prenašajo v poseben centraliziran kontrolni center. 

Druga možnost je uporaba tehnologije urbanega interneta stvari, ki omogoča gostejšo mrežo za 

nadzor prometa v mestu. V tem primeru je nadzor realiziran prek senzorjev in GPS-naprav, 

vgrajenih v vozila (Zanella idr. 2014, 24), ali pa se prek namenskih aplikacij uporabijo 

lokacijski podatki iz pametnih telefonov uporabnikov. Ti podatki se prenašajo v nadzorne 

centre, kjer uravnavajo prometne tokove, ali pa se upravljanje prometa izvaja avtomatsko prek 

posebnih algoritmov. 

2.3.6 Pametna razsvetljava 

Pametna razsvetljava mesta je poleg svojega osnovnega namena, da osvetljuje ulice, parkirišča 

in javne prostore, sposobna tudi zmanjševati porabo energije, povečati varnost pešcev in 

voznikov ter omogočati številne napredne funkcije. 

Osnova pametne razsvetljave je brezžično komunikacijsko omrežje, ki povezuje vse ulične 

svetilke in prek strežnika upravlja delovanje razsvetljave. Dodatno pa lahko funkcionalnost 

razširimo prek vgrajevanja različnih senzorjev in drugih perifernih naprav v svetilke. 

Na osnovnem nivoju sistem pametne razsvetljave omogoča funkcije, kot so: daljinsko 

prižiganje in ugašanje, zatemnjevanje in funkcije časovnega razporejanja razsvetljave. Dodatno 

je s senzorji v svetilkah možno izvesti tudi adaptivno osvetljevanje, ki prilagaja razsvetljavo 

trenutnim lokalnim razmeram. Primer je prilagoditev razsvetljave količini prometa, tako da se 

le-ta zmanjša, ko prometa ni ali je redek. Podobno se razsvetljava lahko prilagodi aktivnosti na 

ulici, ki jo zaznamo z vgrajenimi detektorji premikanja, možno pa je tudi prilagajanje 

vremenskim razmeram na podlagi meritev vremenskih senzorjev, ki zaznavajo dež, sneg in 

druge vremenske razmere (Navigant Research 2017, 4). 

Dober sistem pametne razsvetljave je v delu mesta uvedlo Oslo. Uporablja senzorske podatke 

prometa, vremenske senzorje in notranjo astronomsko uro, da zatemnjuje posamezne ulične 

svetilke. Na ta način jim je uspelo zmanjšati porabo energije za 62 %, podaljšati življenjsko 

dobo svetilk in zmanjšati stroške menjave žarnic (Echelon 2014). 

Sistem uličnih svetilk, povezan v računalniško omrežje, pa lahko služi tudi kot podpora pri 

uvajanju drugih funkcij pametnega mesta, saj nanje lahko namestimo različne senzorje, kamere 

in drugo periferno opremo, ki jo uporabljajo te funkcije, ali pa izkoristimo samo 

komunikacijsko omrežje pametne razsvetljave. Primer tovrstnih rešitev je Barcelona, kjer so 

poleg funkcije prilagajanja razsvetljave na podlagi prisotnosti ljudi in časa dneva svetilke 

opremili še z okoljskimi senzorji. Ti senzorji izmerjene podatke o temperaturi, vlažnosti, 

onesnaženju in hrupu prenašajo v nadzorni center in na strežnik, kjer služijo za uporabo v drugih 

pametnih funkcijah mesta (Manville idr. 2014, 148). 



 

11 

2.3.7 Pametne zgradbe 

Ta funkcija nam omogoča avtomatiziranje procesov v zgradbah, s čimer dosežemo zlasti 

zmanjšanje porabe energije in manjše onesnaževanje pa tudi večjo varnost in bolj ugodne 

bivalne pogoje. Sistemi, ki jih v zgradbah lahko upravljamo, so: ogrevalno-hladilni sistemi, 

prezračevanje, razsvetljava, senčenje, alarmni sistemi in mikrogeneratorske enote. S pomočjo 

mreže različnih senzorjev v stavbi in tudi podatkovnih zbirk s spleta (npr. o vremenu) lahko 

zbiramo podatke in jih obdelamo s pomočjo algoritmov, s čimer pridobimo potrebne 

informacije, na podlagi katerih koordinirano upravljamo z vsemi napravami v zgradbi. S tem 

dosežemo zlasti prihranek energije in ustrezno kakovost zraka v prostorih, alarmiranje v 

primeru požara, poplave ali vloma ter optimalno temperaturo in vlažnost. Procese lahko 

spremljamo in upravljamo tudi na daljavo prek interneta. Uvajanje teh funkcij v večje število 

javnih pa tudi zasebnih zgradb prinese pomemben učinek na porabo energije in onesnaževanje 

za celotno mesto (Sedlar idr. 2012, 10). 

Projekt upravljanja pametnih zgradb je bil izveden v mestu Amsterdam, njegov cilj pa je bil 

zmanjšanje porabe energije s pomočjo zbiranja, analize in vizualizacije podatkov o porabljeni 

energiji in izvajanje strategij varčevanja energije na podlagi teh podatkov. Projekt je sestavljen 

iz instalacije pametnih vtičnic, ki merijo porabo energije in v skladu s programom varčevanja 

omogočajo avtomatsko izklapljanje energijsko potratnih električnih naprav. Na ta način so 

uspeli doseči znatno znižanje porabe energije na letni ravni (18 %). Dodatne prihranke pri 

porabi energije so dosegli še z zamenjavo običajnih svetilk z LED-svetilkami (Manville idr. 

2014, 146). 

2.3.8 Nadzor okoljskih parametrov 

Klasično spremljanje okolijskih parametrov se izvaja s profesionalno merilno opremo na 

fiksnih lokacijah, kar pa se zaradi visokih stroškov nakupa in vzdrževanja izvaja v omejenem 

obsegu. Okoljski parametri v mestih pa se lahko uspešno spremljajo tudi prek enostavnejše in 

cenovno ugodnejše senzorske opreme, kar z razvojem postaja vedno bolj realno. Takšne 

senzorske naprave se lahko namestijo na različne fiksne lokacije v mestu, pa tudi na mobilne 

lokacije, kot so javna prevozna sredstva, kolesa in avtomobili, ki so poleg tega opremljeni še z 

GPS-napravami za zaznavo lokacije meritev. Veliko število teh enostavnih senzorjev lahko 

kompenzira njihovo manjšo natančnost in občasne težave z omrežnimi povezavami (Sedlar idr. 

2012, 10). Senzorji lahko izmerjene podatke prenašajo v nadzorne centre za izvajanje ukrepov 

ali pa prek prikazovalnikov, nameščenih po mestu, in aplikacij na pametnih telefonih obveščajo 

prebivalce o parametrih okolja.  

V primeru Barcelone je npr. ta funkcija izvedena z uporabo senzorjev, nameščenih v ulične 

svetilke, merijo pa onesnaženost (CO2 in druge izpuste), temperaturo, vlažnost in hrup 

(Manville idr. 2014, 152). Druga njihova storitev, ki se imenuje »pametni prebivalec«, pa 
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omogoča prebivalcem mesta, da so udeleženi v meritvah toplogrednih plinov, temperature, 

osvetljenosti, hrupa, stopnje vlažnosti in drugih okoljskih indikatorjev v svojih okoliših. 

Meritve se izvajajo prek nizkocenovnih senzorskih naprav, ki jih prebivalci lahko namestijo na 

svojih bivališčih, podatki pa se prek omrežja Wi-Fi pošiljajo v bazo, kjer se združujejo in 

analizirajo s ciljem izboljšanja kakovosti okolja (Government of Hong Kong 2015, 60). 

Nadzor okoljskih parametrov je mogoče izvajati tudi s t. i. participativnimi senzorji. Pri tem 

načinu uporabniki, ki to želijo, prek mobilne komunikacije pošiljajo podatke senzorjev, ki so 

vgrajeni ali prigrajeni v njihovih pametnih telefonih, kot so npr. GPS-koordinate, kompas, hrup, 

temperatura, gibanje in podobno. Ti podatki se nato shranjujejo na podatkovno platformo mesta 

in uporabljajo v različnih funkcijah pametnega mesta. Takšen projekt so izvedli npr. v 

španskem mestu Santander (Krčo idr. 2012, 50).  

Poleg onesnaženja okolja lahko v mestu spremljamo tudi nivoje hrupa in nočne osvetljenosti. 

Za spremljanje nivoja hrupa je treba namestiti senzorska omrežja na osnovi mikrofonov, ki 

merijo in posredujejo podatke. Pri teh meritvah je treba še posebej paziti na možne zlorabe 

zasebnosti, saj je možno na ta način tudi prisluškovati pogovorom, kar je še posebej občutljivo. 

Te meritve je sicer možno izvajati tudi prek aplikacij mobilnih telefonov, saj ima vsak telefon 

vgrajen tudi mikrofon, ki ga lahko uporabimo tudi za merjenje okoliškega hrupa (Sedlar idr. 

2012, 10). Poleg merjenja nivoja hrupa lahko zvočnim senzorjem prek posebnih algoritmov 

dodajamo še druge funkcionalnosti, kot je zaznavanje nevarnih zvokov (npr. razbijanje stekla), 

s čimer omogočimo tudi varnostne funkcije (Zanella idr. 2014, 24). 

2.3.9 Pametno upravljanje odpadkov 

Upravljanje odpadkov je precej pomembna aktivnost modernih mest. Uporaba IKT-rešitev na 

tem področju rezultira v občutnih prihrankih in ekoloških učinkih. Senzorji napolnjenosti 

zabojnikov npr. omogočajo optimizacijo poti zbiralnih tovornjakov, kar zmanjša stroške 

odvoza in izboljša kakovost reciklaže (Zanella idr. 2014, 24). Pametni zabojniki z vgrajenimi 

senzorji pošiljajo svoje podatke v kontrolni center ali podatkovne baze, kjer z optimizacijskimi 

programi določijo optimalno upravljanje voznega parka tovornjakov za odvoz.  

Dober primer izvedbe te funkcije je bil uveden na Nizozemskem, kjer so zabojniki za navadne 

nereciklirane odpadke opremljeni s senzorji, ki zaznajo, kdaj je zabojnik poln, odvoz pa se 

zaračunava glede na težo odvrženih smeti (Sedlar idr. 2012, 10). 

Druge rešitve omogočajo poleg tega tudi avtentikacijo uporabnikov prek pametne kartice pri 

uporabi zabojnika. Na ta način lahko predvsem preprečimo nelegalno metanje odpadkov (Van 

Zoonen 2016, 5). Še bolj napredne rešitve ponujajo tudi samodejno ločevanje smeti v 

kontejnerjih, pri čemer pa morajo biti vsi odvrženi odpadki opremljeni z RFID-značko, ki 

omogoča razvrstitev odpadka v pravilen zabojnik (Jelenc 2011, 61). 
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2.3.10 Pametno zdravje 

S pametnim upravljanjem zdravja lahko pretvorimo obstoječe podatke, povezane z zdravjem, 

v nove klinične in poslovne informacije. Pametna mesta in napredne organizacije skupaj 

delujejo pri uporabi podatkov o zdravju in s tem omogočajo medsebojno deljenje informacij in 

varno komunikacijo. Na ta način lahko zdravniki izboljšajo kakovost storitev pri kontaktu s 

pacienti. Primeri pametnega zdravja so alternativna diagnoza na daljavo, zdravljenje na daljavo 

oziroma teleasistenca, online zdravstvene storitve, online naročanje, možnost digitalne 

kartoteke prek elektronskih sistemov upravljanja zdravja, oddaljene storitve na domu ter 

alarmni sistemi in daljinski nadzor bolnikov (ITU 2014a, 16). 

Dober primer uvajanja pametnega zdravja je Singapur. Tudi tam so uvedli projekt telemedicine. 

Promovirajo uporabo nosljivih tehnologij, kot so fitnes sledilci, pametne ure in pametna 

oblačila, ki lahko beležijo počutje pacientov. Ideja je ne samo beležiti vitalne funkcije, kot so 

tlak, utrip, temperatura in podobno, temveč po potrebi te podatke v realnem času tudi prenašati 

do zdravnikov in svojcev. Poleg tega so uvedli še beleženje podatkov iz prijaznih senzorjev v 

stanovanjih starejših oseb in prenos informacij pacientov s kroničnimi boleznimi k izvajalcem 

zdravniških storitev (Lee idr. 2016, 12). 

V Manchester Cityju skupaj z univerzo v Manchestru, ki je med vodilnimi na tem področju, 

razvijajo mZdravje in eZdravje. Na področju mZdravja želijo z uporabo mobilnih in brezžičnih 

tehnologij razviti sledeče storitve (Yanrong idr. 2014, 163): 

– Mobilno podporo za mentalno zdravje, ki v realnem času beleži potek zdravljenja, 

simptome in razpoloženje pacientov in zagotavlja personaliziran odziv in ustrezne terapije. 

– Uporabo socialnih omrežij za formalne in neformalne podporne skupine. 

– Spremljanje kroničnih bolnikov prek uporabe priročnih in nosljivih naprav za 

telemedicinski nadzor, telenege in specialnih aplikacij za pametne telefone. 

– Nadzor in preprečitev padcev z uporabo biofeedbacka prek GSM-povezanih naprav. 

2.3.11 Pametna varnost 

Varnostni incidenti od enostavne prevožene rdeče luči do kršitev visoke stopnje, npr. na 

letališčih, so lahko učinkovito upravljani z dobrimi informacijskimi in nadzornimi sistemi. 

Glavni element varnosti v pametnih mestih je tako postala sodobna varnostna tehnologija, kot 

npr. videonadzor, videoanalitika in biometrika. Pri novih generacijah varnostnih sistemov pa je 

poudarek zlasti na analitiki ključnih podatkov. Ta sodobna analitična orodja omogočajo 

zaznavo kršitev, identifikacijo kršiteljev, napovedno analizo kriminala, kot tudi analizo 

primernega odziva in reševanja varnostnih problemov. Poleg tega je pri novih varnostnih 

sistemih poudarek tudi na komunikacijskih povezavah med varnostnimi službami in prebivalci 

ter ostalimi sistemi v mestu, kot so energija, odpadki, transport (ITU 2014a, 16). 
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Rio de Janeiro je bil prvo pametno mesto v Južni Ameriki. S pomočjo podjetja IBM so razvili 

svoj koncept pametnega mesta, ki temelji zlasti na omogočanju boljšega življenja ter reševanju 

ključnih problemov mesta, ki so zlasti problemi varnosti zaradi velike stopnje kriminala in 

naravnih nesreč. Tako so razvili številne mobilne aplikacije, prek katerih prebivalci lahko 

prijavijo varnostne probleme v mestu. Mesto je vzpostavilo tudi nadzorni center, ki je zadolžen 

za pridobivanje informacij od prebivalcev, ter nadzor in analizo dogajanja v mestu. Nadzor 

izvajajo prek nadzornih kamer, različnih senzorjev in GPS-naprav, ki so nameščene po ulicah. 

Operaterji so na ta način sproti obveščeni o varnostnih grožnjah v mestu, vključno z lokacijo 

dogodka, kar omogoča hitrejše reagiranje odgovornih oseb za reševanje teh problemov (Bosha 

2015, 27). 

2.3.12 Pametno upravljanje mesta 

Področje pametnega upravljanja mesta se nanaša na vzpostavitev boljše komunikacije in 

sodelovanja med lokalnimi oblastmi in prebivalci s pomočjo sodobnih IKT-jev. To je koncept, 

ki naj bi bil osredotočen okoli prebivalca in voden s strani prebivalca. Pametno upravljanje 

mesta se deli na dva večja vsebinska sklopa, to je na e-upravljanje in e-demokracijo. E-

upravljanje (angl. e-government) zajema zlasti področje izboljšanja javnega upravljanja in 

uvajanja online javnih storitev z uporabo IKT-jev, medtem ko e-demokracija (angl. e-

democracy) zajema izboljšanje posvetovalnega in odločevalskega procesa prek IKT-jev. E-

demokracija zagotavlja, da so v odločanje in javne storitve vključeni številni novi deležniki in 

je osnova za prenos pobud pametnega mesta prebivalcem. S pomočjo e-demokracije se tudi 

izboljša transparentnost odločevalskih in izvedbenih procesov. 

Vsi ti novi elementi pametnega upravljanja so povzročili pojav nove vrste prebivalca mesta, to 

je e-prebivalca oziroma e-občana. 

Za mesto, ki ima karakteristike pametnega upravljanja, je značilno sledeče (Committee of 

Digital and Knowledge base Cities of UCLG 2012, 86): 

– visok delež vlaganja lokalnih javnih sredstev v IKT, 

– omogočen dostop do spletne strani mesta za večino prebivalcev, 

– izdelan strateški načrt za promocijo e-upravljanja in uporabe IKT-ja, 

– velik delež javnih storitev, ki so na voljo online, 

– možnost uporabe elektronskega podpisa, 

– večja transparentnost upravljanja mesta prek internetnega dostopa do informacij o vodenju 

politike mesta, kot so občinski načrti, lokalna zakonodaja in mestni proračun, 

– uvedba e-demokracije prek spletne platforme, ki omogoča participacijo prebivalcev pri 

demokratični diskusiji in odločevalskih procesih, 

– promocija pomembnosti IKT-ja in inovacij med podjetji in prebivalci v mestu. 

V nadaljevanju bomo opisali nekaj uspešno izvedenih storitev pametnega upravljanja mesta. 
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Pametno upravljanje v Bristolu omogoča prebivalcem, da komunicirajo z mestno upravo prek 

interneta z enotno točko dostopa. Ta dostop jim omogoča storitve plačevanja raznih taks, kazni, 

najemnin, naročilo zabojnikov za odpadke, pridobitev parkirnih dovoljenj, prijavo problemov 

in potrebnih popravil na ulicah in druge storitve, ki so jih ljudje do sedaj sicer urejali na uradih 

(Lin idr. 2017, 23). 

Spletni komunikacijski kanal med prebivalci in javno administracijo v Benetkah omogoča 

prebivalcem, da prek spleta prijavijo in geolocirajo potrebe po urbanem vzdrževanju v mestu. 

Tako lahko mestna administracija pridobi detajlne informacije o občutljivih problemih v mestu 

in njihovem trenutnem statusu, prebivalci pa na ta način sodelujejo pri vzdrževanju svojega 

okolja in tudi ocenjujejo izvajanje tega vzdrževanja (Yanrong idr. 2014, 175).  

Mesto Seoul v bogati zbirki mobilnih in spletnih aplikacij za storitve v mestu, imenovani 

»m.Seoul«, ponuja različne aplikacije, ki omogočajo podajanje predlogov za izboljšanje 

mestnega okolja, sodelovanje pri spletnih glasovanjih o javnih zadevah in izmenjavanje 

informacij o mestu prek platform socialnih omrežij (Government of Hong Kong 2015, 67). Prek 

mobilnih aplikacij, ki uporabljajo GIS- (geografski informacijski sistem) in GPS-podatke, 

imajo prebivalci možnost, da tudi kartirajo posamezne zaznane probleme v mestu. Invalidi 

lahko npr. prek platforme »FixMyStreet« označijo ulice in lokale brez dostopa za invalide. Nato 

lahko spremljajo odziv in ukrepe mestnih služb (Government of Hong Kong 2015, 66).  

Storitev »Tellme@1823« v Hongkongu omogoča prebivalcem, da izvajajo poizvedbe, pritožbe 

ali predloge prek mobilnih aplikacij. Informacije lahko posredujejo v različnih oblikah, kot so 

besedilo, posneti glas, fotografija, video in GPS-koordinate. Poleg mobilnih aplikacij je različne 

informacije sicer možno posredovati tudi prek e-obrazcev, e-pošte, telefona ali SMS-a 

(Government of Hong Kong 2015, 91).  

Dublin ima razvitih nekaj zelo dobrih funkcij pametnega upravljanja. Zelo zanimiv je npr. 

interaktivni zemljevid mesta s prikazom, kje in kako se porablja javni denar (Kitchin 2016, 15). 

Zelo dober projekt pametnega upravljanja so uvedli v Barceloni. Pobuda »Barcelona Open 

Government« temelji zlasti na promociji novih povezav med mestnimi oblastmi in prebivalci, 

katerih cilj je večja transparentnost, participacija in sodelovanje med mestno upravo in 

prebivalci. V nadaljevanju podajamo pomembnejše funkcije te pobude (Government of Hong 

Kong 2015, 60): 

– »Governobert«: spletna stran, ki zagotavlja prebivalcem možnost predlaganja idej o javnih 

zadevah mesta. Na tej spletni strani so na voljo tudi različni odprti podatki v standardizirani 

obliki. 

– »Coinnovacio«: združena inovacijska platforma, kjer prebivalci lahko dajo v javno 

razpravo svoje predloge glede upravljanja mesta. Vsi predlogi, ki dobijo zadostno število 

glasov podpore, so obravnavani v mestnem svetu in izvedeni, če je to mogoče. 
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– Aplikacija »Barcelona Open Government« in spletna stran »Participacija« omogočata 

prebivalcem, da izrazijo svoje mnenje o javnih zadevah mesta po standardiziranem 

postopku prek posebnega vmesnika z velikim naborom različnih možnosti. 

– »Fabrication Laboratories« je program, ki skuša spodbujati interes prebivalcev za znanost 

in tehnologijo prek novih učnih in organizacijskih pristopov, kot so recimo mrežna 

sokreacija, sodelovanje, množično zunanje izvajanje, množično financiranje idr. 

– »Barcelonina Agenda 21« je program, ki angažira javnost za kreiranje načrtov trajnostnega 

razvoja. 

– Poštni nabiralnik prebivalcev je alternativni kanal prek mobilnih aplikacij, kjer lahko 

prebivalci prijavijo probleme, ki se pojavljajo na različnih področjih v mestu, ter tudi 

sledijo odzivu in ukrepanju pristojnih mestnih služb. 

– Informacijska storitev o javnih delih je storitev, ki ponuja enotno platformo za 

pridobivanje, shranjevanje in objavo podatkov o različnih programih javnih del v mestu in 

omogočanje spremljanja napredovanja del in njihovo koordinacijo. 

Pogosto se v sklop pametnega upravljanja prištevajo tudi storitve odprtih podatkov, vendar smo 

jih zaradi posebnosti in pomembnosti opisali v ločenem poglavju. 

2.3.13 Platforma odprtih podatkov 

Projekti odprtih podatkov so namenjeni lažjemu dostopu javnosti do podatkov javnih 

organizacij na različnih področjih, seveda pa to ne smejo biti osebni podatki. Zajemajo podatke 

javne narave, kamor spadajo kulturni, znanstveni, finančni, statistični, časovni, okoljski in 

transportni podatki. Podatki so običajno na voljo brezplačno in niso podvrženi patentom ali 

licencam, ki bi omejevale njihovo uporabo. Namenjeni so zlasti podjetjem, univerzam, 

raziskovalnim inštitucijam, vladnim inštitucijam in navadnim prebivalcem v mestu. Odprti 

podatki so tudi osnova za nove produkte in storitve, kot so spletne in mobilne aplikacije, ki 

delujejo na osnovi analize podatkovnih zbirk v odprti podatkovni bazi. Dober projekt odprtih 

podatkov je bil npr. izveden v Helsinkih, kjer so na platformi odprtih podatkov dali na voljo 

1030 podatkovnih zbirk, ki pokrivajo široko področje urbanega življenja, kot so npr. življenjski 

pogoji, zaposlitev, transport, ekonomija in kakovost življenja pa tudi informacije geografskega 

sistema (Manville idr. 2014, 148). V Seoulu so prebivalcem mesta omogočili dostop do 

obsežnih podatkovnih zbirk z javnimi podatki. Te ponujajo na posebni spletni strani, imenovani 

»Open Square«, na kateri razkrivajo administrativne dokumente mesta, vključno s tistimi, ki so 

še v nastajanju. Del te spletne strani je tudi »Open Data Square«, kjer je na voljo 880 

podatkovnih zbirk različnih javnih podatkov iz 33 informacijskih sistemov. Ti podatki so na 

voljo tudi za analize in razvoj aplikacij (Hwang in Choe 2013, 14). 
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3 IKT V PAMETNIH MESTIH 

3.1 Komunikacijska povezljivost 

Trenutni globalni trendi v IKT-infrastrukturi so širokopasovnost, vseprisotnost in konvergenca. 

Prenašanje velikega obsega podatkov, ki so bili ustvarjeni v pametnih napravah, senzorjih v 

prometu in okolju, pametnih števcih, pri elektronskem plačevanju in podobno, zahtevajo zelo 

zmogljiva, vseprisotna širokopasovna omrežja, in sicer tako fiksna kot tudi brezžična. 

Vzpostavitev širokopasovnih omrežij za pametna mesta je precej bolj zahtevna v mestih manj 

razvitih držav, saj tam v razvoj tovrstne infrastrukture še ni bilo vloženih toliko sredstev, vendar 

se tudi tam oblasti vse bolj zavedajo, da so širokopasovna omrežja zelo pomemben element za 

nacionalno konkurenčnost in osnova za razvoj javnih storitev (Yanrong idr. 2014, 43). 

Glede na velike zahteve po povezljivosti mnogi vidijo projekte pametnih mest kot priložnost za 

izgradnjo ali nadgradnjo svoje komunikacijske infrastrukture. Potrebe po komunikacijski 

povezljivosti pa se zelo razlikujejo glede na storitve, za katere so namenjene. Ključ je zagotoviti 

kar najbolj ustrezno vrsto komunikacijske infrastrukture glede na nabor pametnih storitev, ki 

jih posamezno pametno mesto namerava vpeljati. 

Za povezani avto sta npr. pomembna mobilnost in dostop do širokopasovnih storitev, zato je 

primerno 3G- ali 4G-omrežje. Za senzorje pametnega parkiranja ali pametnega zbiranja 

odpadkov, ki oddajajo podatke le takrat, ko se ti prožijo, je boljša povezava z nizko 

pretočnostjo, ker so stroški in poraba energije manjši (Hewlett Packard 2016, 7). 

Za brezžične tehnologije v splošnem velja, da jih lahko kategoriziramo glede na domet in 

pretočnost, nista pa to edina dejavnika. Pri izbiri nas usmerja tudi cena oziroma prihodek na 

enoto posamezne periferne naprave, ter poraba energije in s tem tudi življenjska doba baterije. 

Pri razvoju pametnih mest je prvi korak pogosto izgradnja širokopasovnega omrežja, ki bo na 

voljo vsem uporabnikom v mestu in bo omogočalo izvajanje digitalnih aplikacij (Kominos, 

Pallot in Schaffers 2013, 123). Enostavno povezljivost in pasovno širino za prebivalce 

dosežemo s kombinacijo širokopasovne infrastrukture, ki kombinira kable, optične vodnike in 

brezžična omrežja. Najboljša povezava je prek optičnih omrežij, zato v prvi fazi poskrbimo za 

njihovo izgradnjo do kritičnih točk v mestu, kot so univerze, poslovni centri, tehnični in 

raziskovalni inštituti, vladne pisarne in enote nujnega posredovanja. To optično omrežje 

predstavlja hrbtenico za hitro internetno povezavo. Dodatno zagotovimo še namestitev 

senzorjev za potrebe pametnega mesta in dostop do vseh javnih e-storitev. V nadaljevanju je 

treba vzpostaviti še brezžično širokopasovno omrežje, ki je s porastom popularnosti mobilnih 

aplikacij in pametnih telefonov vse bolj pomembno, omogoča pa tudi povezavo vse cenejših 

senzorjev (Bakici, Esteve in Wareham 2013). 
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Infrastruktura interneta stvari v mestih mora znati uporabljati naprave in objekte ne glede na 

vrsto komunikacije. V ta namen so ponudniki, kot npr. podjetje HP, izdelali univerzalne 

platforme (npr. HPE univerzalna platforma IoT), ki združujejo večino storitev pametnega mesta 

in delujejo ne glede na uporabljeno komunikacijsko napravo, protokol ali funkcijo (Hewlett 

Packard 2016, 8). 

3.2 Internet stvari 

Internet stvari oziroma angleško Internet of Things (IoT) je hitro razvijajoča se tehnologija, ki 

se v zadnjih letih uveljavlja na področju sodobnih telekomunikacijskih tehnologij. V središču 

te tehnologije je množica miniaturnih in enostavnih naprav, kot so npr. RFID-značke, enostavni 

senzorji, prožilci, mobilni in pametni telefoni in druge naprave, ki so s pomočjo ustreznih 

naslovnih shem in internetnega omrežja sposobne sodelovati med seboj ter z okolico z 

namenom doseganja skupnih učinkov (Jelenc idr. 2011, 1). 

Gre torej za sklop tehnologij, ki bodo po predvidevanjih imele močan vpliv na mnogo vidikov 

vsakdanjega življenja, kot so npr. bivanje, e-zdravje, e-učenje, logistika, transport, pa tudi na 

življenje v pametnih mestih. Nacionalni obveščevalni svet ZDA (NIC) je npr. IoT uvrstil na 

seznam šestih najbolj prebojnih tehnologij do leta 2025 (Jelenc idr. 2011, 1). 

V grobem lahko rečemo, da je internet stvari globalno omrežje medsebojno povezanih in 

enolično naslovljenih objektov – stvari, ki za komunikacijo uporabljajo standardne protokole 

(Jelenc idr. 2011, 2). 

Internet stvari je v primeru, da pride do množičnega sprejetja, lahko podoben pospeševalec 

napredka, kot je danes navaden internet. Pri tem pa iz te tehnologije izhajajo tudi nevarnosti, 

saj bo vsaka naprava oziroma stvar v internetu stvari postala tudi potencialni vir zlorab. 

Najpomembnejši gradniki koncepta IoT so radiofrekvenčna identifikacija (RFID), 

brezkontaktna tehnologija NFC (angl. Near field communication), brezžična senzorska omrežja 

(angl. Wireless sensor network – WSN) in novi internetni protokoli (Bohm idr. 2012, 57). Kot 

del IoT-a bi lahko šteli tudi mobilne telefone, ki so prav tako povezani v skupno omrežje. Glavni 

izziv interneta stvari je združiti vse te tehnologije v delujočo celoto. 

Kljub začetnemu skepticizmu o primernosti internetne tehnologije za uporabo v senzorskih 

omrežjih in internetu stvari je danes splošni trend usmerjen v uporabo internetnih protokolov 

(IP). Velik problem IoT-a je zaupanje vanj ter njegova zasebnost in varnost, zato je težko 

napovedati hitrost prilagajanja človeka na to razvijajočo se tehnologijo. 

Tehnološki napredek omogoča znižanje cen senzorjev, prožilcev in procesorjev, kar omogoča, 

da jih uporabimo v vseh objektih fizičnega sveta. IoT se nanaša na vsakdanje objekte, ki so 

berljivi, razpoznavni, lokacijsko določljivi, naslovljivi in nadzorljivi prek interneta. V konceptu 
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IoT-a so ti prostorsko razporejeni pametni objekti postali del interneta in lahko komunicirajo 

drug z drugim ali z ljudmi, kar omogoča vrsto novih storitev in aplikacij (Bohm idr. 2012, 57). 

Na nivoju pametnih mest govorimo o posebni kategoriji interneta stvari, to je urbanem IoT-u. 

Urbani IoT je narejen posebej za podporo koncepta pametnih mest, to je za podporo naprednim 

storitvam na osnovi IKT-ja, ki služijo tako mestni administraciji kot prebivalcem. Značilnost 

urbanih IoT-sistemov je, da so naprave geografsko razpršene in da ustvarjajo velik promet, ki 

je posledica velikega števila majhnih tokov podatkov. Za realizacijo IoT-a v pametnih mestih 

zato potrebujemo na nivoju povezovalnega sloja tako neomejene kot omejene povezovalne 

tehnologije. Prve vključujejo vse tradicionalne fiksne in brezžične LAN-, WAN- in MAN-

komunikacijske tehnologije, kot so Ethernet, Wi-Fi, širokopasovni PLC, ter mobilne 

tehnologije, kot sta UMTS in LTE. Te so zelo zanesljive in podatkovno zmogljive, vendar 

zaradi kompleksnosti in večje porabe energije niso primerne za periferna IoT-vozlišča. Zato so 

v ta namen razvili še omejene povezovalne tehnologije, ki so enostavnejše, z manjšo prenosno 

zmogljivostjo in manjšo energijsko porabo. Znane rešitve v tej kategoriji so IEEE 802.15.4, 

Bluetooth, Bluetooth Low Energy, IEEE 802.11 Low Power, PLC, NFC in RFID. Tovrstne 

povezave pa so običajno podvržene zakasnitvam zaradi nizke prenosne hitrosti fizičnega sloja 

in zahtev po varčevanju energije, ki se odražajo v dolgih ciklih s kratkimi aktivnimi periodami 

(Zanella idr. 2014, 27). 

Integracija zmogljivostno omejenih naprav v internet je zahtevna, saj so splošno razširjeni 

protokoli za internet, kot so XML, HTTP in IPv4, za te naprave prezahtevni. Zato so te 

protokole preslikali v njihove okrnjene različice, ki so primerne za IoT-naprave. Zaradi velikega 

števila adres, ki so potrebne za vse IoT-naprave, so protokol IPv4 nadomestili z različico IPv6, 

ki ponuja mnogo večji naslovni prostor, s protokolom 6LoWPAN pa so opredelili mehanizem, 

ki dovoljuje prenos paketov IPv6. CoAP je protokol aplikacijskega sloja, ki je narejen za 

energijsko omejene naprave in v bistvu lahko omogoča varianto HTTP. Na podatkovnem sloju 

običajni XML-protokol nadomešča EXI (angl. Efficient XML Interchange), ki je prav tako 

njegova bolj učinkovita različica. 

3.2.1 Senzorska omrežja 

Senzorska omrežja so tehnologija, ki je tesno povezana z IoT-om oziroma je del njega. 

Sestavljena je iz senzorjev, ki so med seboj povezani s fiksnim in brezžičnim omrežjem. 

Najpomembnejši del so avtonomni senzorji, ki so razporejeni po določenem področju in merijo 

fizične in okoljske razmere, kot so temperatura, zvok oziroma hrup, vibracije, pritisk, premiki, 

onesnaženje zraka oziroma vode in drugo. Senzorsko omrežje v bistvu sestavlja informacijsko 

omrežje, ki je zgrajeno na obstoječem fizičnem omrežju (ITU 2014a, 22). Senzorji so povezani 

v senzorska omrežja prek komunikacijskih vmesnikov, prek katerih se podatki posredujejo na 

oddaljene strežnike, kar nam omogoča komunikacijo med napravami. Izmerjeni podatki pa se 

uporabljajo za izvajanje storitev in pomoč pri odločanju. 
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Senzorji so naprave, ki zaznavajo nekatere vrste informacij iz fizičnega okolja. Lahko 

zagotavljajo različne vrste izhodnih signalov, vendar običajno uporabljajo električne ali optične 

signale. Izhodni signal senzorja je običajno pretvorjen v človeku berljivo obliko na lokaciji ali 

elektronsko poslan prek omrežja za branje in nadaljnjo obdelavo. Zmogljivejši senzorji 

vsebujejo že tudi logična vezja, ki izmerjene vrednosti smiselno preoblikujejo. Za aplikacije v 

pametnih mestih se uporabljajo senzorji za merjenje vremenskih vplivov, senzorji za merjenje 

onesnaženosti, senzorji za predčasno zaznavanje naravnih nesreč (pretok vode, gibanje 

zemeljskih gmot, zemeljske vibracije, IR-temperatura) ter namenski senzorji za merjenje 

gostote prometa, zasedenosti parkirišč, določanje lokacije, značke za označevanje predmetov 

in podobno (Sedlar idr. 2012, 8). 

3.2.2 Radiofrekvenčna identifikacija (RFID) 

RFID je metoda identificiranja unikatnih predmetov z uporabo radijskih valov. Tipični RFID 

sestavljata dve komponenti: čitalec in značka. Čitalec pošilja in prejema radiofrekvenčne 

podatke značke prek antene (Petrolo, Loscrì in Mitton 2015, 12). Pri tem en čitalec izprašuje 

več značk, ki se pritrdijo na različne stvari in dobijo unikaten identifikator. Komunikacijo 

običajno prične čitalnik, ki odda elektromagnetni signal in s tem izzove značke, da kot odgovor 

sporočijo svoj identifikator. Obstaja več vrst značk. Najbolj razširjene pasivne značke nimajo 

lastnega napajanja in se prek inducirane napetosti energetsko oskrbijo s signalom, ki ga odda 

čitalnik, njihov domet pa je okoli enega metra. Semipasivne in aktivne značke imajo lastno 

napajanje prek baterije, ki pri prvih oskrbuje z energijo le mikročip značke, pri drugih pa tudi 

oddajnik za prenos signala (Jelenc idr. 2011, 9). Njihov največji domet je do okoli 100 m. 

Naprednejše RFID-značke so dodatno sposobne tudi senzoričnega zaznavanja in računskih 

operacij in so pomemben element pri izgradnji senzoričnih omrežij (Jelenc idr. 2011, 12). 

RFID se lahko uporabi pri številnih funkcijah pametnega mesta, kot so pametno parkiranje, 

nadzor prometa, upravljanje z odpadki, upravljanje knjižnice, plačevanje mestnega prevoza idr. 

(Petrolo, Loscrì in Mitton 2015, 12). V teh rešitvah se RFID-značke namestijo na vozila, 

parkirišča, v cestno infrastrukturo ali na zabojnike za odpadke, da zaznavajo in sporočajo 

trenutno lokacijo, stanje ali pa omogočajo dostop. V primeru RFID-značk s sposobnostjo 

zaznavanja pa jih lahko uporabimo tudi za zajemanje okoljskih in drugih podatkov. 

3.2.3 NFC (angl. Near field communication)  

NFC je brezžična komunikacijska tehnologija, ki bazira na RFID-tehnologiji oziroma praktično 

predstavlja le ovoj okoli RFID-tehnologije ter prav tako uporablja aktivne elemente oziroma 

čitalnike, vgrajene tudi v mobilne telefone in pasivne elemente ali značke. NFC se uporablja za 

dvosmerno komunikacijo na kratki razdalji do nekaj centimetrov, za razliko od RFID, ki deluje 
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na daljših razdaljah in ima enosmerno komunikacijo. Najbolj razširjen predstavnik NFC-naprav 

so mobilni telefoni, saj ima NFC-tehnologijo vgrajeno večina novejših mobilnih naprav.  

Tehnologija omogoča, da uporabnik zgolj s približevanjem dveh naprav izvede intuitivno varno 

in brezžično transakcijo, dostopa do digitalnih vsebin oziroma v splošnem povezuje elektronske 

naprave in je zato zelo primerna za različne pametne storitve tudi v pametnih mestih. Lahko jo 

npr. uporabimo kot elektronsko denarnico, ki jo uporabljamo kot kreditno oziroma bančno 

kartico, kot osebni identifikacijski dokument, karto za prevoz, identifikacijo za dostop in 

podobno. Ker je NFC dvosmerna, se lahko uporabi tudi za izmenjavo podatkov in dokumentov 

med napravami. Poleg tega je prek NFC mogoče realizirati tudi denarni transfer od enega 

uporabnika pametnega telefona do drugega, pri čemer uporabnika približata svoji pametni 

napravi, transakcija pa se izvede po vnosu PIN-številk naprav (Hwang in Choe 2013, 18). 

3.3 Množični podatki (angl. Big data) 

V pametnem mestu se podatki pridobivajo kontinuirano in iz veliko virov, kar rezultira v 

obsežni podatkovni bazi. Viri podatkov so razpršeni in so povsod okoli nas ter vključujejo 

pametne telefone, računalnike, okoljske senzorje, kamere, GPS-naprave in tudi ljudi, ki 

prispevajo svoje podatke prek pametnih naprav in aplikacij. Aplikacije, ki pomagajo zbirati 

podatke, so npr. socialni mediji, digitalne slike in videi, komercialne transakcije, oglaševalske 

aplikacije, igre in drugo (Al Nuaimi idr. 2015, 3).  

Podatke, ki se pogosto zbirajo v realnem času in v nestrukturirani obliki, v nadaljevanju 

obdelujemo in analiziramo ter s tem omogočimo vpogled v trenutno stanje, predvidevanje 

bodočih stanj in možne načine ukrepanja za izboljšanje urbanega okolja.  

Tehnologijo, ki omogoča zbiranje in obdelavo velikih količin strukturiranih in nestrukturiranih 

podatkov v realnem času, imenujemo tehnologija množičnih podatkov oziroma angleško big 

data. Lastnosti množičnih podatkov so (Al Nuaimi idr. 2015, 4): 

– Prostornina se nanaša na velik obseg podatkov, pridobljenih iz različnih virov. 

– Hitrost se nanaša na hitrost, s katero se podatki ustvarjajo, shranjujejo, analizirajo in 

obdelujejo. V zadnjem času je pri tem poudarek zlasti na podatkih v realnem času. 

– Raznolikost se nanaša na različne tipe podatkov, ki se ustvarjajo. Večina podatkov je danes 

nestrukturiranih in jih ni enostavno kategorizirati ali tabelirati. 

– Variabilnost se nanaša na stalno spreminjanje pomena podatkov. 

– Vrednost se nanaša na možne prednosti, ki jih množični podatki lahko ponudijo poslom, ki 

temeljijo na kakovostnem zbiranju, upravljanju in analizi podatkov. 

Za upravljanje množičnih podatkov je značilna možnost dostopanja do velikih količin podatkov 

in uporaba posebnih tehnik obdelave teh podatkov, ki omogočajo ustvarjanje novih prej 

neobstoječih informacij. Glede na to lahko ugotovimo, da je osnovna predpostavka množičnih 
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podatkov ta, da več podatkov kot imamo na razpolago za obdelavo, večja je možnost, da 

pridobimo novo, potencialno vredno informacijo.  

Napredek tehnologije množičnih podatkov v zadnjih letih je v veliki meri posledica sledečih 

dejavnikov (Selinšek 2015, 163): 

– razvoj tehnologije, ki omogoča množično zbiranje podatkov in rudarjenje po njih ob 

zmernih stroških, 

– razvoj in padanje cen shranjevalnih in procesorskih naprav ter dostopa do interneta, 

– pojav interneta stvari oziroma v omrežje povezanih naprav, ki zajemajo, shranjujejo in 

prenašajo podatke v realnem času, 

– pojav družbenih omrežij, 

– razmah internetnih in mobilnih aplikacij, 

– napredek pri programih za podatkovno analizo. 

V splošnem obstajata dva načina oziroma pristopa k analizi zbranih podatkov, ki sta odvisna 

od količine podatkov, ki jih obdelujemo, in občutljivosti na zakasnitve pri podajanju rezultatov 

analiz. V tradicionalnem načinu se podatki najprej zbirajo v podatkovnih bazah, nato pa se na 

tej bazi izvedejo različni algoritmi. V primeru, da je obseg podatkov prevelik za shranjevanje 

ali če aplikacija zahteva hitro prepoznavo vzorca, pa uporabimo t. i. tokovne algoritme. Ti so 

zelo primerni za analizo množičnih podatkov in številne rešitve pametnega mesta, ki 

potrebujejo rezultate v realnem času. Bistvo tokovnih algoritmov je, da kot vhod vzamejo 

kontinuiran podatkovni tok in poiščejo njegov vzorec, brez da bi vse podatke shranili (Ganti, 

Ye in Lei 2011, 7). 

Če želimo doseči cilje in razviti napredne storitve pametnega mesta, potrebujejo množični 

podatki prava orodja in metode. Z razumevanjem razpoložljivih zmogljivosti in omejitev lahko 

izrabimo mnogo priložnosti za boljše storitve in aplikacije množičnih podatkov v pametnih 

mestih. 

Obstaja mnogo uspešnih primerov uporabe tehnologij množičnih podatkov na različnih 

področjih pametnega mesta, kot na primer (Al Nuaimi idr. 2015, 7): 

– Uravnavanje prometnih tokov in zastojev v mestu prek pametnih semaforjev in druge 

prometne signalizacije. Za potrebe analize se zbirajo različni senzorski podatki, kot so npr. 

hitrost avtomobilov, gostota prometa, čakalni čas pri semaforjih, podatki o prometnih 

zamaških in podobno. Na podlagi izvedenih analiz sistem sprejema ustrezne odločitve, ki 

jih posreduje prometni signalizaciji. 

– Spremljanje in zmanjševanje nivojev onesnaženja zraka v različnih področjih mesta prek 

podatkov številnih uličnih senzorjev onesnaženja in senzorjev pretoka prometa, ki so 

geoprostorsko razporejeni. 

– Predvidevanje okoljskih sprememb ali naravnih nesreč na podlagi podatkov iz namenskih 

senzorjev za pretok vode, gibanje zemeljskih gmot, zemeljskih vibracij, IR-temperature 

idr. 
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– Proaktivno upravljanje vseh vrst varnostnih groženj v mestu, z zbiranjem in analizo 

obsežnih zbirk podatkov o dogodkih in incidentih, ki so geografsko in časovno razporejeni. 

– Merjenje razpoloženja prebivalcev do mesta na podlagi agregacije podatkov iz več virov, 

kot so socialna omrežja, ankete, glasovanja, uporaba različnih storitev in podobno. 

3.4 Odprti podatki 

Mesta in druge javne ustanove zbirajo vse mogoče informacije o vsem, kar se dogaja v zvezi z 

mesti. S pojavom pametnih mest in množičnih podatkov se je količina teh podatkov še povečala. 

Večina teh informacij je bila zbrana z davkoplačevalskim denarjem, zato mnogi pričakujejo, da 

bodo tudi dane prebivalcem v prosto uporabo. Napredek na področju tehnologije je danes 

omogočil, da se te podatkovne zbirke odklenejo in dajo na voljo razvijalcem programov, 

podjetnikom, novinarjem in raziskovalcem, da jih spremenijo v uporabne in inovativne 

produkte (Smart Cities Council 2015, 13). 

Odprte podatke mesta običajno objavijo na posebnih spletnih portalih in so vsem 

zainteresiranim na voljo brezplačno. Na voljo so tako prebivalcem za boljšo informiranost o 

mestu kot tudi tretjim osebam za razvoj aplikacij in storitev za mesto. Na splošno velja, da 

takšna uporaba podatkov s strani zasebnega sektorja lahko prinese velike dobičke (Yanrong idr. 

2014, 39). 

Pojma množični podatki in odprti podatki sicer nista neposredno povezana, saj je prvi pojem 

opredeljen glede na velikost, drugi pa glede na uporabo. Odprti podatki so podatki, ki so 

namenoma dani v prosto uporabo javnosti in lahko prihajajo iz množičnih podatkov ali pa tudi 

iz manjših zbirk podatkov. Pomembno je tudi, da so podatki na voljo v strojno berljivi obliki 

povezanih podatkovnih nizov, ki jih uporabniki lahko iščejo in upravljajo s standardnimi orodji. 

Standardizacija odprtih podatkov v pametnih mestih je šele v nastajanju. Dostop do podatkov 

je omogočen z uporabo najbolj pogostih formatov, ki se uporabljajo za odprte podatke, ter 

razvijanjem prosto dostopnih aplikacijskih vmesnikov (API). Glavni cilji projektov odprtih 

podatkov so med drugim zagotovitev enotnega dostopa do vseh javno dostopnih podatkov, 

predstavitev podatkov prek vizualizacij, olajšanje deljenja podatkov med prebivalci, ustvarjanje 

novih vrednosti s spodbujanjem razvoja aplikacij in omogočanje analiz in raziskav. Razvoj 

aplikacij pametnega mesta se pogosto spodbuja prek t. i hekerskih dogodkov in tekmovanj, na 

katerih programerji, koderji, blogerji in ostali razvijajo aplikacije na določene teme s področja 

mesta na podlagi razpoložljivih odprtih podatkov. Najboljše rešitve so nagrajene ali financirane 

s strani mesta. Na podoben način mesta lahko promovirajo tudi odprto znanost in odprte 

inovacijske modele, ki ne slonijo toliko na zaščitenih tehnoloških modelih. 

S projekti odprtih podatkov želijo mesta tudi izboljšati participacijo in zavezanost prebivalcev. 

Dostop do podatkov pomeni boljšo informiranost in lažje vključevanje prebivalcev v 



 

24 

odločevalski proces. Ne nazadnje pomenijo odprti podatki tudi zagotavljanje pravice do 

informacij javnega značaja, ki je ena izmed pravic demokratičnih sistemov. 

Seveda pa niso vsi podatki, ki se ustvarijo v mestu, primerni za uporabo kot odprti, temveč 

morajo za to izpolnjevati določene pogoje. Po opredelitvi Svetovne banke morajo podatki, ki 

jih štejemo za odprte, izpolnjevati dva pogoja, in sicer (Smart Cities Council 2015, 6): 

– tehnično odprtost – da so na voljo v strojno berljivem in standardnem formatu, kar pomeni, 

da jih je možno prenesti in smiselno procesirati s pomočjo računalniških aplikacij, 

– pravno odprtost – da so eksplicitno licencirani na način, ki dovoljuje komercialno in 

nekomercialno uporabo brez omejitev. 

Podatkov, nad katerimi imajo različna zasebna podjetja licenčne ali patentne pravice, ne 

moremo uporabiti kot odprte. Odprti podatki tudi ne smejo vsebovati osebnih podatkov, razen 

če se ti podatki anonimizirajo ali psevdonimizirajo. Podatki, ki se v mestih pogosto objavljajo 

kot odprti podatki, so npr. statistika prekrškov, gradbena dovoljenja, pretoki prometa, 

proračunski podatki, nekateri geoprostorski podatki, podatki o učinkovitosti mestnih projektov, 

podatki o onesnaženju in hrupu, prijavljene napake na cestah in infrastrukturi in podobno, 

predvsem pa tisti podatki, ki jih ustvarjajo organi v javnem sektorju, ki se financirajo iz 

proračunskih virov. 

3.5 Pametni telefoni in aplikacije 

Pametni telefoni so ena izmed jedrnih tehnologij tako interneta stvari kot tudi pametnih mest, 

saj omogočajo dostop do različnih storitev in pametnih aplikacij, ki pomagajo pri delovanju in 

razvoju pametnih mest. So tudi najpomembnejše sredstvo, prek katerega lahko ljudje vplivajo 

na pametno mesto (Sidra idr. 2016, 619). 

Tipičen današnji pametni telefon ima običajno senzorje premikanja, pospeška, bližine, svetlobe, 

temperature, kompas, GPS, mikrofon in kamero. V prihodnosti se med drugim pričakuje tudi 

senzorje EKG, zaznavo strupenih snovi in zaznavo kakovosti zraka. Za razliko od poceni 

senzorskih naprav interneta stvari imajo pametni telefoni na voljo tudi zadosti procesorske moči 

in komunikacijskih zmogljivosti. Lahko služijo tudi kot komunikacijski most do drugih 

pametnih objektov. Intelov senzor kakovosti zraka lahko npr. komunicira prek mobilnega 

telefona z vgrajeno komunikacijo bluetooth. Tudi nekatere naprave za nadzor obolelih 

izkoriščajo komunikacije mobilnih telefonov ali pa imajo že same vgrajene sposobnosti 

zbiranja informacij, kot npr. Handy Sana mobilnik, ki že ima vgrajen EKG-senzor (Ganti, Ye 

in Lei 2011, 1). 

Sodobnejši pametni telefoni imajo večinoma že tudi vgrajeno NFC-komunikacijo, ki se 

uporablja za dvosmerno komunikacijo med napravami na kratki razdalji. Zaradi enostavne 

uporabe zgolj s približevanjem naprav in relativne varnosti se tehnologija vse pogosteje 
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uporablja za različne pametne storitve tudi v pametnih mestih. Lahko jo npr. uporabimo kot 

elektronsko denarnico, ki jo uporabljamo kot kreditno oziroma bančno kartico, kot osebni 

identifikacijski dokument, karto za prevoz, identifikacijo za dostop in podobno.  

Vsi ti vgrajeni senzorji pa omogočajo tudi izdelavo številnih novih aplikacij, ki temeljijo na 

zaznavi fizičnega sveta, zato so zelo uporabne v številnih funkcijah pametnih mest. Te 

aplikacije ponujajo tudi številne opcije, ki jih običajna senzorska omrežja ne omogočajo. 

Predvsem imajo pametni telefoni precej več procesorskih, komunikacijskih in spominskih 

zmogljivosti ter so opremljeni z več senzorji naenkrat. To omogoča delovanje aplikacij, ki 

potrebujejo večje lokalne zmogljivosti, kot jih nudijo običajni senzorji. Poleg tega je prednost 

tudi velika razširjenost, kar prav tako povečuje učinkovitost zaznave pri določenih aplikacijah 

ter lahko nadomesti uporabo perifernih naprav in senzorjev v senzorskih omrežjih. Za nadzor 

prometa je tako na primer namesto kamer in indukcijskih zank mogoče uporabiti tudi pametne 

telefone in njihove senzorje (Ganti, Ye in Lei 2011, 3). 

Za razliko od klasičnih senzorskih omrežij pa se pri pametnih telefonih vrsta in kakovost 

podatkov ves čas spreminjata, saj se spreminjajo število naprav na določenem področju, tip 

naprav oziroma število senzorjev, energijski nivoji naprav, moč komunikacije ter preference 

lastnikov naprav do uporabe posameznih funkcij. Dokaj zahteven element pri izdelavi mobilnih 

aplikacij je tako določitev potrebnega števila ustreznih pametnih naprav, ki jih aplikacija 

potrebuje za pridobitev želenih podatkov za zadostno kakovost. 

Mobilne aplikacije lahko za svoje delovanje poleg vgrajenih senzorjev uporabijo tudi človeško 

inteligenco. V to kategorijo spada na primer pošiljanje fotografij ali pisnih sporočil v določenih 

aplikacij, ki lahko npr. še v kombinaciji z geolokacijo uspešno nadomesti tudi zahtevnejše 

naprave. V aplikacijah pametnega mesta se lahko koristno uporabljajo tudi podatki socialnih 

omrežij. 

Tipična mobilna aplikacija je sestavljena iz dveh komponent, in sicer ena je na mobilni napravi 

za zbiranje in posredovanje senzorskih in drugih podatkov, druga pa v zalednem sistemu za 

analizo podatkov in poganjanje aplikacije (Ganti, Ye in Lei 2011, 7). 

Za mesta, ki želijo čim bolj učinkovito uvesti pametne rešitve v svoje mesto, je pomembno tudi, 

da čim več prebivalcev uporablja pametne naprave in da so čim bolje usposobljeni za njihovo 

uporabo. 

Takšna je npr. strategija Seoula, ki je v ta namen pričel z razdeljevanjem rabljenih pametnih 

telefonov družinam z nizkimi prihodki in drugim ranljivim skupinam. Prebivalce se spodbuja, 

da ob nakupu novega pametnega telefona staro napravo podarijo in v zameno za to za nov 

telefon ne plačajo davka. Poleg tega so v mestu zagotovili tudi izobraževanja za uporabo IKT-

ja, na katerih je poudarek tudi na uporabi pametnih telefonov in novih pametnih storitev v mestu 

(Yanrong idr. 2014, 32). 
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3.6 Pametni videonadzor 

Videonadzorne kamere se v mestih uporabljajo zlasti za nadzor ulic, javnih prostorov, trgovskih 

centrov in podobno, s čimer želijo mesta vplivati na pojav kriminala in z njim povezanih 

socialnih problemov. V nekaterih državah (npr. Veliki Britaniji) so te ulične kamere zelo 

razširjene, seveda pa videonadzor v urbanem okolju pomeni poseg v človekovo zasebnost in je 

podvržen nacionalni in nadnacionalni zakonodaji. 

S pametnimi mesti in naprednimi rešitvami v njih so bolj kot klasične nadzorne kamere 

povezane nekatere novejše tehnologije. Sem spadajo predvsem pametne nadzorne kamere, ki 

temeljijo na digitalni tehnologiji, biometrika, ki služi za razpoznavo in identifikacijo oseb, ter 

napredni algoritmi za prepoznavo različnih situacij. 

Pametne nadzorne kamere so bile v začetku razvite zlasti zaradi dejstva, da človek težko 

kakovostno opazuje slike z veliko kamer naenkrat. Pametni nadzorni sistemi uporabljajo 

digitalne kamere, ki so med seboj povezane v sistem, ki je zmožen sam analizirati digitalne 

slike in operaterja opozoriti na pojav sumljivih situacij. Pametni nadzorni sistemi se 

najpogosteje uporabljajo za (Ball 2013, 15): 

– identifikacijo objektov, kot npr. vozil prek registrskih tablic, 

– identifikacijo oseb prek prepoznave obraza, 

– zaznavo zapuščene prtljage, 

– identifikacijo in sledenje oseb (npr. prek njihovih oblačil) prek sistema več kamer, 

– detekcijo sumljivega obnašanja, ki odstopa od običajnega v določenih okoliščinah. 

Kakovost teh pametnih videonadzornih sistemov je precej odvisna od kakovosti programske 

opreme oziroma algoritmov za analizo, ki se še vedno razvijajo tudi v skladu z novimi izzivi na 

področju varnosti. Mnogo funkcionalnosti namreč še ne dosega želene kakovosti in se sooča s 

številnimi napakami in težavami pri točnosti prepoznave, pa tudi na področju varovanja 

zasebnosti. Uporaba tovrstnih nadzornih sistemov je sicer zakonita samo, če so osebe o tem 

polno informirane.  

Videokamere je mogoče uporabiti tudi za spremljanje pretoka vozil in ljudi v mestih. Za to 

potrebujemo dovolj kakovostne kamere in zmogljive računalnike z uporabo naprednih 

algoritmov. Izbira tehnološke opreme in postavitev videokamer sta odvisni od namena, za 

katerega želimo sistem uporabiti.  

V prometu lahko videoanalizo uporabimo za različne namene, kot so nadzor gostote prometa 

(število prehodov, čas prehoda, detekcija kolone), štetje posameznih prometnih tokov v 

križiščih ali krožiščih, detekcija dogodkov (vožnja v napačno smer, nepravilno zavijanje ali 

prehitevanje) ter tudi za povečanje varnosti ljudi (npr. detekcija osebe na prehodu ali na tirih). 

Primeri spremljanja ljudi v mestih so lahko klasični varnostni videonadzor področja, kjer sistem 

zazna in alarmira pojav osebe ali drug pomemben dogodek, ali pa ocena števila ljudi v nekem 
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prostoru ali zgradbi, kar je uporabno iz varnostnih razlogov, pa tudi za prilagajanje parametrov 

prezračevanja, ogrevanja in osvetlitve ter s tem porabe energije (Zaletelj, Tasič in Rijavec. 

2012, 95). 

Pogosta oblika uporabe pametnih videokamer je tudi avtomatska prepoznava registrskih tablic. 

V ta namen se uporabljajo posebni sistemi ANPR (angl. Avtomatic number plate recognition). 

Te sisteme uporablja zlasti policija, ki ima tudi podatkovno bazo o imetnikih registrskih tablic 

in lahko na ta način sledi ukradenim vozilom, vozilom, ki prekoračujejo hitrost ali kršijo druge 

predpise (Ball 2013, 17). Ta funkcija pa je uporabna tudi za druge rešitve v mestu, kot na primer 

na parkiriščih. 

Pri naprednih videonadzornih sistemih se pogosto uporablja tudi tehnologija razpoznave 

obraza. Ta tehnologija zbira unikatne biometrične podatke, ki jih ni mogoče zamenjati ali 

spremeniti in slonijo na bioloških lastnostih, podobno kot prstni odtisi. Za uporabo prepoznave 

potrebujemo sliko v zadostni ločljivosti, kar nam omogoča zaznavo prisotnosti obraza (osebe), 

sledenje obraza, identifikacijo obraza ali pa identifikacijo obraza (osebe) kot neznanega. Za 

potrebe varnostnih sistemov mora sistem prepoznati obraz v realnem času in ga identificirati. 

Na splošno je prepoznava obraza na videoposnetku težja kot na sliki, saj je kakovost posnetka 

včasih slaba, moti pa tudi prisotnost več obrazov in moteče ozadje. 

Mnogi organi pregona in državne varnosti razpolagajo z obsežnimi podatkovnimi bazami 

biometričnih podatkov, kar odpira polemike, saj so v njih pogosto tudi osebe brez kriminalnega 

ozadja. Med zasebnimi podjetji na tem področju so pomembna tudi podjetja, ki izdelujejo 

spletne strani za socialna omrežja, kot sta npr. Facebook in Google+. Ta podjetja so tudi zelo 

pomembni razvijalci tehnologije razpoznave obraza. Smatra se, da Facebook razpolaga z 

najobsežnejšo podatkovno bazo fotografij obrazov, njihov program za razpoznavo »DeepFace« 

pa je zelo zmogljivo orodje, ki v marsičem prekaša tudi najboljše profesionalne programe 

(O’Toole 2014). 

3.7 Računalništvo v oblaku 

Računalništvo v oblaku je paradigma, kjer se podatki in storitve nahajajo v obsežnih in 

nadgradljivih podatkovnih centrih, ki so vedno dostopni iz katere koli povezane naprave prek 

interneta (Armbrust idr. 2009, po Bohm idr. 2012, 55). 

Tehnologija računalništva v oblaku omogoča nove modele zagotavljanja informacijskih 

storitev. V grobem lahko storitve razdelimo v tri modele, in sicer: 

– infrastruktura kot storitev (IaaS), 

– platforma kot storitev (PaaS), 

– programska oprema kot storitev (SaaS). 
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Pri infrastrukturi kot storitvi računalništva v oblaku uporabniki najamejo potrebne količine 

računalniških kapacitet, kot so virtualni strežniki, pomnilniške enote ali procesorski čas. Te 

lahko uporabljamo, kot bi jih imeli doma, vendar lahko zakupljene količine spreminjamo v 

skladu z našimi trenutnimi potrebami. Pri platformi kot storitvi uporabniki najamejo uporabo 

določene sistemske programske opreme, ki temelji na infrastrukturi oblaka. To jim omogoča 

npr. razvijanje lastnih aplikacij brez potrebe po nakupu lastne infrastrukture. Pri programski 

opremi kot storitvi pa uporabniki najamejo uporabo določenih aplikacij ali podatkovnih baz, ki 

so na voljo na infrastrukturi ponudnika. Tako uporabniku teh aplikacij ni treba nameščati ali 

poganjati na svojem računalniku, prav tako pa mu jih ni treba vzdrževati.  

Uporabniki lahko do storitev računalništva v oblaku dostopajo prek spletnih brskalnikov, 

enostavnih namiznih ali mobilnih aplikacij, lahkih klientov, terminalskih emulatorjev in 

podobno. 

Za rešitve pametnega mesta lahko uporabimo vse tri storitvene nivoje računalništva v oblaku 

(IaaS, PaaS, SaaS). V modelu infrastrukture kot storitve (IaaS) ponudniki rešitev računalništva 

v oblaku pogosto združujejo strukturo interneta stvari prek virtualizacije, kar omogoča dostop, 

zbiranje in analizo podatkov senzorjev ali pametnih naprav iz različnih virov na poenoten način 

(Dustdar 2014, 3).  

Model platforme kot storitve (PaaS) je uporaben na več področjih. Napredna pametna mesta 

dajejo na voljo zbrane podatke o mestu in ponujajo enotne platforme za razvoj novih aplikacij 

za storitve, ki jih lahko uporabijo različni zasebni razvijalci.  

Na ta način je možno tudi spodbuditi izvajalce različnih zunanjih sistemov, kot sta energetika 

ali transport, da prek poenotenih platform izvedejo svoje storitve pametnega mesta . V modelu 

programske opreme kot storitve (SaaS) pa mesta ponujajo repozitorije poenotenih aplikacij za 

storitve, do katerih lahko dostopajo uporabniki. V primeru, da so te aplikacije zgrajene dovolj 

fleksibilno, jih lahko dajo v uporabo tudi drugim mestom, ki imajo bolj omejene proračune 

(Kakderi, Komninos in Tsarchopoulos 2016, 7). 

Pri tem je zelo pomembna tudi standardizacija ključnih storitev, platform in aplikacij 

pametnega mesta, saj to omogoča hitrejše širjenje tehnologije in povzemanje preizkušenih 

rešitev. 

Mesta, ki uporabljajo oblačno zasnovane storitve po principu plačaj, kolikor uporabljaš, so 

lahko stroškovno bolj učinkovita kot mesta, ki uporabljajo lastno namensko infrastrukturo. 

Računalništvo v oblaku tudi bolj spodbuja inovacije novih storitev v pametnem mestu, saj 

zagotavlja prilagodljive računalniške zmogljivosti nivoja platforma kot storitev za analizo 

velikih količin javnih podatkov in podatkov pametnih naprav ter razvoj novih aplikacij. Storitve 

računalništva v oblaku lahko mestu prihranijo tudi precej energije, saj porabijo le toliko 

kapacitet, kot jih resnično potrebujejo. 
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3.8 Platforme pametnih mest 

Poleg rešitev, ki pokrivajo posamezna področja oziroma dimenzije pametnih mest, so se v 

zadnjih letih začele pojavljati tudi celostne platforme, ki želijo povezati vsa področja in celotno 

tehnološko arhitekturo v enotni sistem. To spreminja pristop k pametnim mestom iz 

vertikalnega, ki se ukvarja s posameznimi problemi ločeno, v horizontalnega oziroma 

celostnega, ki gleda na pametno mesto kot na sistem sistemov. 

Platformo pametnega mesta bi lahko opredelili kot okvir, v katerega spadajo zaznava, 

komunikacije, integracija in inteligentno sprejemanje odločitev in prek katere poenoteno 

izvajamo različne storitve in operacije (Beechan Research 2015, 2).  

Nekatere prednosti delovanja pametnega mesta na osnovi povezane platforme so: 

– boljša izraba posameznih resursov, 

– dodana vrednost izmenjave in povezovanja podatkov med različnimi področji, 

– možnost povezovanja več pametnih skupnosti v enotne platforme, 

– lažja interakcija z uporabniki prek ene vstopne točke, 

– enotno obvladovanje varnosti in zasebnosti. 

Platforme pametnih mest v grobem delimo na tri glavne nivoje, in sicer spodnji nivo fizičnih 

naprav v pametnem mestu, srednji nivo komunikacijskih naprav za zbiranje in izmenjavo 

podatkov in vrhnji aplikacijski nivo za procesiranje informacij. Poenostavljeno shemo 

platforme pametnega mesta prikazujemo na sliki 1. 

 

Slika 1: Poenostavljena shema platforme pametnega mesta 
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V spodnji nivo spadajo vse vrste senzorskih in ostalih končnih naprav, ki so razmeščene po 

mestu in zbirajo potrebne informacije za delovanje različnih funkcij in storitev.  

V srednji nivo spadajo različne komunikacijske naprave, ki prenašajo podatke po različnih 

brezžičnih in fiksnih komunikacijskih omrežjih, jih združujejo in posredujejo naprej v nivo za 

procesiranje informacij. Pomemben sestavni del tega nivoja so različni vmesniki in prehodi, 

prek katerih se poenotijo informacijski modeli in komunikacijski protokoli različnih senzorskih 

tehnologij, ki je vgrajena v infrastrukturo mesta (Hernandez-Munoz idr. 2011, 453). 

Zgornji nivo je namenjen shranjevanju in procesiranju vseh zbranih informacij in ga včasih 

predstavljajo tudi kot ločen podatkovni in aplikacijski nivo. Ta nivo združuje vse 

najzahtevnejše tehnologije pametnega mesta, kot so podatkovni strežniki – pogosto v oblaku, 

tehnologije množičnih podatkov in številne aplikacije, ki podpirajo delovanje funkcij in storitev 

za različna področja pametnega mesta ali API-je za povezavo z aplikacijami drugih 

ponudnikov. Na podlagi zbranih podatkov se lahko zgradi podatkovni model pametnega mesta, 

na katerem je možno izvajati bolj učinkovite in smiselne analize (Cisco 2017, 1). Poleg aplikacij 

za delovanje funkcij in storitev se uporabljajo tudi številni podporni programi za izvajanje 

poročil, analitike in preglednic. Na tem nivoju se nahaja tudi podatkovna baza z repozitorijem 

vseh aplikacij za prebivalce, ki jih lahko prek pametnih telefonov ali računalnikov uporabljajo 

prebivalci pri opravljanju storitev mesta. Na vrhnji nivo se ponekod navezuje tudi nadzorni 

center pametnega mesta, ki stalno spremlja dogajanje v mestu prek vmesnikov človek – stroj in 

po potrebi posreduje. Za uspešno odločanje in reševanje problemov v mestu potrebuje nadzorni 

center dinamično vizualizacijo digitalne infrastrukture, pregled incidentov in dogodkov v 

realnem času, analitična orodja za potrebe situacijskega opozarjanja, možnost izdelave poročil 

in pregledov in podobno. 

Dober primer t. i. urbanega nadzornega centra je Rio de Janeiro, ki je bil zgrajen v sklopu 

priprav na velike športne dogodke, ki so se v preteklih letih odvijali tu. Deluje na principu 24/7, 

v njem pa je zaposleno preko 400 operaterjev. Poleg reševanja različnih vrst problemov v 

realnem času omogoča tudi izdelavo napovednih modelov tako za vsakodnevne situacije kot 

tudi za kritične dogodke, kot so npr. poplave (Kitchin 2016, 21). 
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4 VIDIK PREBIVALCEV PAMETNEGA MESTA 

Pametna mesta niso samo IKT, temveč so tudi pametni prebivalci, ki to tehnologijo uporabljajo 

in s tem prispevajo svoj delež k vsakodnevnemu upravljanju mesta in izboljšanju kakovosti 

življenja v njem. Brez dovolj široke podpore prebivalcev namreč ni pravega pametnega mesta, 

saj so rešitve pametnega mesta narejene primarno za njih, z uporabo pa tudi nastajajo podatki, 

ki izboljšujejo njihovo delovanje.  

Zelo pomembno je torej, da prebivalci sprejmejo uporabo IKT, ki podpirajo delovanje 

pametnega mesta. Napredne tehnologije so sicer lahko navdušujoče, vendar same po sebi še ne 

bodo povzročile sprememb, saj je treba upoštevati tudi človeški faktor ter ljudi prepričati v 

dejansko koristnost in uporabo novih storitev. Na stopnjo sprejemanja novih tehnologij med 

prebivalci pa vpliva več faktorjev, ki se jih morajo načrtovalci pametnih mest zavedati. 

Med pomembne faktorje sprejemanja novih tehnologij štejemo zaznavanje obstoja tehnologije 

in storitev pametnega mesta, zaznano uporabnost, enostavnost uporabe, zaupanje v institucije 

pa tudi zaznane stroške uporabe storitev in socialni vpliv (Almuraqab in Jasimuddin 2017, 14). 

Za izboljšano sprejemanje IKT-ja v pametnem mestu je mogoče sprejeti številne ukrepe, kot so 

boljše informiranje prebivalcev o pobudah, vključevanje prebivalcev na različnih nivojih, 

izboljšanje informacijske pismenosti, razvoj ustreznih osebnih storitev in podobno. 

Konkretni načini izvedbe teh ukrepov v pametnih mestih so lahko različni, kot na primer: 

– ustvarjanje lastnih kanalov za zbiranje mnenj prebivalcev, 

– povečanje prepoznavnosti novih storitev in možnosti pametnega mesta prek medijev, 

– dajanje prebivalcem možnost participacije prek aplikacij, 

– pritegnitev posameznikov k sodelovanju z denarnimi spodbudami ali igrifikacijo, 

– odprtje kanalov za komuniciranje tudi na socialnih omrežjih, 

– odprtje podatkov mesta za zunanje razvijalce aplikacij in druge uporabnike, 

– organiziranje različnih izobraževanj za uporabo pametnih telefonov in aplikacij, 

– spodbujanje k čim širši uporabi pametnih telefonov (npr. podarjanje rabljenih telefonov), 

– vključevanje prebivalcev v razvoj pametnega mesta v različnih fazah projektov. 

Pri tem se zdi še posebej pomembno vključevanje prebivalcev, ki ga lahko izvajamo na treh 

nivojih globine vključevanja (Walker-Love 2017, 8): 

– nivo 1: informiraj in se posvetuj – ta nivo se izvaja večinoma z enosmerno komunikacijo 

na daljavo, npr. po e-pošti, 

– nivo 2: vključi in sodeluj – to se doseže z dvosmerno komunikacijo, in sicer osebno ali s 

kolektivno izkušnjo, 

– nivo 3: pooblasti in soustvarjaj – to se izvaja z aktivnim dialogom in interakcijo, pri 

čemer imajo vse strani enako moč odločanja. 
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Prebivalce lahko vključujemo v procese pametnega mesta s spodbujanjem sodelovanja pri 

izboljšanju mesta prek uporabe pametnih tehnologij in socialnih omrežij. S tem se poveča 

pripadnost prebivalcev kraju, v katerem živijo, ki jim daje občutek dolžnosti, da skrbijo za 

prostor, ki ga delijo z drugimi (Marshalls 2014). Pomembno je tudi, da se omogoči dostop do 

pametnih storitev vsem prebivalcem mesta, vključno z marginalnimi skupinami, kot so starejši 

ali invalidi. 

Dober primer vključevanja prebivalcev v razvoj pametnega mesta je Barcelona, ki investira 

velike količine sredstev v ugotavljanje njihovega mnenja o projektih. Vključevanje prebivalcev 

poteka prek spletne platforme, ki prebivalcem omogoča, da s pomočjo aplikacij na svojih 

računalnikih ali mobilnih telefonih sprožajo pobude, razpravljajo o problemih ali glasujejo o 

pomembnih zadevah (SITEC 2017). 

V zadnjem času se pojavlja tudi trend, da bi bili prebivalci že od samega začetka vključeni v 

projekte pametnih mest. Prebivalci se namreč pogosto šele v kasnejših fazah vključujejo v 

proces razvoja pametnega mesta, proces pa vodijo načrtovalci, medtem ko imajo prebivalci 

precej pasivno vlogo. Če bi bili prebivalci že del razvojnega in inovacijskega procesa, bi lahko 

to prineslo mnogo koristi. To je mogoče doseči z aktivnim sodelovanjem na delavnicah, 

srečanjih, konferencah in dogodkih, pa tudi na spletnih platformah za sodelovanje s prebivalci 

(Bax and Company 2017). 

Primer vključevanja prebivalcev že v zgodnjo fazo razvoja produktov za pametna mesta je 

mesto Ghent, kjer so za dva svoja projekta »GreenWeCan« in »SMARTiP« uporabili različne 

pristope in jih primerjali. Prebivalce so vključili že v prvo fazo razvoja novega produkta, to je 

v identifikacijo priložnosti. Ta faza je sestavljena iz dveh podfaz, in sicer ustvarjanja idej za 

rešitve ter iz ocenjevanja in razvrščanja idej. Za ustvarjanje idej je bilo v primeru projekta 

»GreenWeCan« uporabljenih več srečanj zbiranja in soočanja idej z različnimi skupinami 

potencialnih uporabnikov in projektnimi partnerji. Za ocenjevanje idej je bilo uporabljeno 

kvantitativno točkovanje strokovnjakov po različnih kriterijih in spletna anketa za končne 

uporabnike, ki sta se na koncu sešteli. V primeru projekta »SMARTiP« so ideje zbirali ter tudi 

ocenjevali in razvrščali prek spletne platforme množičnega zunanjega izvajanja, osnovane na 

orodju »UserVoice«, ki omogoča ustvarjanje forumov, v katerih lahko uporabniki kreirajo, 

razpravljajo in glasujejo za ideje. Udeleženci so bili v tem primeru naključni uporabniki 

interneta. Oba pristopa sta imela svoje prednosti in pomanjkljivosti (Mechant idr. 2012, 89). 

Večina mest ima ne glede na to, v kateri fazi razvoja se le-te nahajajo, težave s posredovanjem 

informacij o obstoju pobud pametnih mest in njihovih koristi prebivalcem. Da bi dosegli čim 

več prebivalcev, je pomembno uporabiti strategijo širokega nabora kanalov. Pomemben aspekt 

tega je, da uporabimo tudi tradicionalne medije, kot so radio, televizija, revije in časopisi, saj 

mnogi prebivalci še ne uporabljajo internetnih tehnologij in jih je treba najprej spodbuditi k 

začetnim korakom pri vzpostavitvi dostopa, znanja in uporabe IKT-ja. Pri predstavitvi koristi 
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pobud pa se je pokazalo, da se je bolje kot na same tehnologije usmeriti na pričakovane rezultate 

in njihov pomen za ljudi (Hitachi 2017).  

Pomembna je tudi ozaveščenost prebivalcev, kako pravilno in varno uporabljati IKT-rešitve 

pametnega mesta. S tem se poveča uporabnost zbranih podatkov in učinkovitost aplikacij, 

posledično pa tudi kakovost sprejetih odločitev. Pri tem imata pomembno vlogo znanje in 

praksa pri uporabi IKT-ja, k čemur lahko veliko pripomorejo ustrezna izobraževanja in 

kampanje ozaveščanja (Al Nuaimi idr. 2015, 11). Informacijska pismenost je tudi osnovni 

predpogoj za pritegnitev prebivalcev v soustvarjanje storitev in aktivno vključevanje. Na 

področju izobraževanja pametnih IKT-storitev je bilo zelo aktivno pametno mesto Seoul. Za 

svoje prebivalce so izvajali tečaje različne zahtevnosti za uporabo pametnih tehnologij, ki so 

bili izvajani ali financirani s strani mesta. Mnogo od teh tečajev je bilo namenjeno ranljivejšim 

skupinam, kot so imigranti, ljudje z nizkimi prihodki in starejši ljudje, ki so se prvič srečevali s 

pametnimi napravami, aktivnosti pa so se izvajale tudi v povezavi s kampanjo podarjanja 

rabljenih pametnih naprav tem skupinam (Hwang in Choe. 2013, 9). 

Za razvoj ustreznih storitev pametnega mesta se vse pogosteje uporablja tudi odprtje javnih 

podatkov z enostavnim dostopom in v uporabnem formatu. Na ta način lahko prebivalci 

dostopajo do tistih podatkov in ustvarjajo take aplikacije, ki jih sami najbolj potrebujejo 

(Degbelo idr. 2016). Mnoga mesta v namen promocije uporabe odprtih podatkov organizirajo 

različne javne dogodke, kot so t. i. hekatloni in razvojni festivali. 

Eden izmed pomembnih elementov za sprejemanje novih tehnologij je tudi zaupanje 

prebivalcev. Zaupanje je razumljeno kot psihološko stanje, v katerem ima posameznik namen 

sprejeti ranljivost ali tveganje na osnovi pozitivnih pričakovanj do obnašanja druge osebe 

(Cilliers in Flowerday 2015, 246). V kontekstu pametnega mesta gre zlasti za zaupanje, ki ga 

imajo prebivalci do uporabe njihovih osebnih podatkov, ki se zbirajo pri izvajanju funkcij in 

storitev. Bolj kot so prebivalci seznanjeni, kako, kje in zakaj se zbirajo podatki prek tehnologij 

pametnega mesta, več jih bo zaupalo takšnim aktivnostim. Pridobitev zaupanja omogoča bolj 

produktivno diskusijo o tehnologiji in usmeritev fokusa v to, kako maksimirati koristi 

pametnega mesta in minimirati tveganje za zasebnost in civilne svoboščine (Finch in Tene 

2015, 1607). 
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5 ZASEBNOST PODATKOV V PAMETNIH MESTIH 

5.1 Opredelitev zasebnosti in varstva osebnih podatkov 

Zasebnost se pogosto šteje za človekovo pravico, ki jo lahko obravnavamo z moralnega in 

pravnega vidika in jo pogosto dojemamo kot pravico, da nas pustijo pri miru (Ståhlbröst idr. 

2015, 3). Zlasti v 20. stoletju se je uveljavil koncept človekovih pravic, ki velja še danes. 

Zasebnost oziroma pravica do zasebnosti je danes sprejeta kot ena od temeljnih človekovih 

pravic. Mednarodne temelje varovanja zasebnosti je postavila zlasti Splošna deklaracija 

človekovih pravic iz leta 1948 v svojem 12. členu in kasneje Evropska konvencija o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 8. členu.  

Pojem in obseg pravice do zasebnosti sta podvržena stalnim vplivom družbenih in tehnoloških 

sprememb, zato obstaja problem nedvoumne in jasne opredelitve. Tehnološke spremembe 

namreč prinašajo nove oblike in načine posegov v zasebnost, na katere je pravo prisiljeno 

reagirati. Pravni sistem torej tehnološkim spremembam večinoma le sledi (Sykes, 1999, 250, 

po Kovačič 2006, 46). 

Pravico do zasebnosti avtorji pogosto členijo v več vrst, saj je le-ta večdimenzionalni pojem. 

Čebulj (1992, 7) tako loči zasebnost v prostoru (možnost fizične ločitve posameznika v 

prostoru), zasebnost osebnosti (svoboda misli, opredelitve in izražanja) in pa informacijsko 

zasebnost (možnost posameznika, da zadrži podatke o sebi). Pogosto je zaslediti členitev na 

informacijsko zasebnost (varovanje osebnih podatkov), zasebnost telesa (zaščita pred posegi v 

človekovo telo, kot so genski testi, pregled telesnih odprtin, testi telesnih tekočin), zasebnost 

komunikacij (zaščita pošte, telefona in drugih komunikacij pred prestrezanjem) in prostorsko 

zasebnost (zaščita posameznika pred preiskovanjem in opazovanjem v njegovih domačih in 

službenih prostorih) (Kovačič 2006, 46). Iz teh členitev pa je tudi razvidno, da je zelo težko 

potegniti ostro mejo med posameznimi dimenzijami zasebnosti in tudi da se posamezne 

dimenzije med seboj na določenih področjih deloma prekrivajo. 

Zasebnost je torej širši koncept kot informacijska zasebnost oziroma varstvo osebnih podatkov, 

ki se je razvil kasneje. Bistvo varstva osebnih podatkov je želja posameznika, da obdrži 

informacije o sebi, ker noče, da bi bili z njimi seznanjeni drugi (Čebulj 1992, 7). Zasebnost 

osebnih informacij se lahko opredeli kot sposobnost nadziranja kdaj, kako in do kakšne stopnje 

se zbirajo osebne informacije (Westin 1968). Kljub temu da pri opredelitvi pojma in vsebine 

pravice do informacijske zasebnosti nastopajo določene težave in različni pogledi, pa je prav ta 

pravica podlaga za sklop pravnih pravil in ukrepov, s katerimi se ščiti posameznika pred 

nezakonitimi ali prekomernimi posegi v njegovo osebno življenje. Z navedenega vidika se 

informacijska zasebnost vsaj v slovenski zakonodaji pa tudi v teoriji označuje s pojmom varstva 

osebnih podatkov (Čebulj 1992, 8). Osebne informacije pa bi lahko opredelili kot katere koli 

informacije, povezane s posameznikom, na podlagi katerih se ga lahko neposredno ali posredno 

identificira (Ståhlbröst idr. 2015, 3). Še nekoliko širše pojmovanje pomena osebnega podatka 
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pa podaja ZVOP-1 v 6. členu, kjer je zapisano, da je osebni podatek kateri koli podatek, ki se 

nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Škoda, ki jo lahko povzroči 

razkritje določenega osebnega podatka, je vsekakor odvisna tudi od vrste oziroma pomembnosti 

tega podatka. Zakonodaja zato običajno obravnava ukrepe za zaščito posameznih osebnih 

podatkov tudi glede na njihovo pomembnost. ZVOP-1 tako npr. loči tudi posebno kategorijo 

osebnih podatkov, to je občutljive osebne podatke, ki jih opredeljuje kot podatke o rasnem, 

narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu 

v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence 

ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške, pa tudi biometrične značilnosti, 

če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno od prej navedenih 

okoliščin (6. člen ZVOP-1). 

Dejstvo je, da so informacije o posameznikih, ki jih lahko štejemo za zasebne, postale z uporabo 

novih tehnologij zelo dostopne. Z razvojem digitalnega nadzora in napredne obdelave podatkov 

postaja tehnologija tako učinkovita, da bi lahko povsem izničila našo zasebnost. 

5.2 Zasebnost v pametnih mestih 

Zasebnost je identificirana kot eden najpomembnejših dejavnikov pri odločanju prebivalcev 

mest o tem, ali so pripravljeni sodelovati v pobudah pametnih mest ali ne. S tem, ko se 

zmožnosti lokalnih oblasti za pridobivanje podatkov o njih povečujejo, tudi prebivalci postajajo 

vse bolj zaskrbljeni za svojo zasebnost. Podatki, pridobljeni pri prebivalcih, se namreč 

potencialno lahko uporabijo za beleženje in sledenje aktivnosti posameznika in če se povežejo 

še z ostalimi osebnimi podatki, lahko to prebivalci vidijo kot vdor v zasebnost. Posledica tega 

je lahko, da se prebivalci odvračajo od sodelovanja v projektih pametnih mest, da bi se izognili 

efektu Velikega brata (Cilliers in Flowerday 2015, 244). 

Na nek način tehnologija pametnih mest obrača čas nazaj na obdobje naravnega stanja 

skupnosti z zmanjševanjem urbane anonimnosti prek socialnih omrežij in z deljenjem osebnih 

informacij z lokalno oblastjo. Bistvena razlika med problemi zasebnosti v predindustrijskih 

krajih in pametnih mestih pa je v dinamiki pretoka informacij, saj se informacije v 

tradicionalnih malih vaseh delijo horizontalno med prebivalci, v novi urbani pokrajini pa je ta 

izmenjava vertikalna med prebivalci in oblastmi. Posledično so problemi zasebnosti v starih 

ruralnih kulturah, kot so opravljanje, sramotenje in socialne sankcije, v pametnih mestih prešli 

v probleme nadzora, paternalizma, discipline in kaznovanja (Finch in Tene 2015, 1593). 

Obseg, v katerem pametna mesta zbirajo, analizirajo in uporabljajo podatke o svojih 

prebivalcih, je morda celo najbolj obsežen nadzorni mehanizem v vsej zgodovini. Pametna 

mesta obdelujejo in izvajajo odločitve o velikem številu osebnih informacij, od obraznih 

odtisov, vzorcev nakupovanja, geolokacije do porabe energije (Finch in Tene 2015, 1607).  
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Na skrb prebivalcev glede zasebnosti ima pomemben vpliv tudi vrsta podatkov, ki se zbirajo, 

namen zbiranja in katera organizacija ali oseba te podatke zbira. Van Zoonen (2016, 4) je 

podatke, ki se zbirajo v mestu, tako razdelila na podatke za storitve in podatke za nadzor. Tako 

eni kot drugi pa so lahko tako osebni kot neosebni. Z vidika zasebnosti nas sicer zanimajo zlasti 

osebni podatki, vendar je treba upoštevati tudi neosebne, saj je s sodobnimi metodami mogoče 

neosebne podatke kombinirati in analizirati na način, da postanejo osebni in identificirajo 

posameznika. Osebni podatki za storitve so npr. podatki o rojstvu, poroki, namestitvi, 

zaposlitvi, transakcijah, neosebni pa podatki o zraku, hrupu, kakovosti vode, odpadkih in 

podobno. Med osebne podatke, namenjene za nadzor, pa štejemo podatke o prekrških, podatke 

javnega transporta in prek novih tehnologij tudi biometrične podatke in podatke registrskih 

tablic, zajete prek pametnih videokamer. Neosebni podatki za namen nadzora so npr. podatki 

nadzora prometnih tokov, javnega transporta ali upravljanja množic na dogodkih, ki se lahko 

zbirajo prek pametnih nadzornih kamer, infrardečih kamer ali toplotnih senzorjev in so 

pridobljeni na način, da ne zaznavajo posameznika, temveč neosebno množico oziroma promet.  

Pri tem je pomembno poudariti tudi, da so neosebni podatki, ki se zbirajo za namen storitev, 

tisti, ki so v celoti primerni za objavo na portalih odprtih podatkov, medtem ko regulativa 

zasebnosti preprečuje objavo drugih podatkov, ki so osebne narave (Zuiderwijk idr. 2012, 157).  

5.3 Slovenska zakonodaja 

Pravica do zasebnosti je v Sloveniji ustavna kategorija, ki je zapisana v 35. do 38. členu Ustave 

Republike Slovenije (Ustava RS). V 35. členu, ki govori o varstvu pravic zasebnosti in 

osebnostnih pravic, je zapisano, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne 

celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic (35. člen Ustave RS). V 38. členu, ki 

govori o varstvu osebnih podatkov, je zapisano, da je prepovedana uporaba osebnih podatkov 

v nasprotju z namenom njihovega zbiranja, da zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor 

in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon ter da se ima vsakdo pravico seznaniti z 

zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj in pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi 

(38. člen Ustave RS). V 37. členu je zapisano varstvo pisem in drugih občil, kamor sodijo tudi 

digitalne komunikacije. 

V Sloveniji je krovni zakon na področju osebnih podatkov Zakon o varstvu osebnih podatkov 

(ZVOP-1), ki je usklajen z evropsko zakonodajo. Prvi Zakon o varstvu osebnih podatkov v 

Sloveniji je bil sicer sprejet leta 1999 in dopolnjen leta 2001 ter je že bil usklajen z Direktivo o 

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku podatkov 95/46/ES, 

zadnja novela zakona pa je bila sprejeta v letu 2007. Zakon govori izključno o osebnih podatkih, 

med drugim pa določa tudi pogoje za zakonito obdelavo osebnih podatkov, pravice 

posameznika v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, pogoje za iznos podatkov iz države ter 

nadzor nad varstvom osebnih podatkov (Kovačič 2003, 85).  
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Osnovni principi varovanja osebnih podatkov, ki so v Sloveniji zajeti v ZVOP-1, so: 

– zakonitost (2., 8., 9. in 10. člen ZVOP-1), 

– poštenost in transparentnost (18. člen ZVOP-1),  

– namenskost (16. člen ZVOP-1), 

– sorazmernost (3. člen ZVOP-1), 

– kakovost – točnost, ažurnost, celovitost (3. člen ZVOP-1), 

– zavarovanje in odgovornost (24. in 25. člen ZVOP-1). 

V 2. členu ZVOP-1 je zapisano načelo zakonitosti in poštenosti, ki pravi, da se osebni podatki 

obdelujejo zakonito in pošteno. V 3. členu je zapisano načelo sorazmernosti, ki pravi, da morajo 

biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere 

se zbirajo in nadalje obdelujejo. V 8. členu zakona je določeno, da osebni podatki lahko 

obdelujejo le, če je tako določeno z zakonom ali če je podana osebna privolitev posameznika. 

Poleg tega mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z 

namenom obdelave osebnih podatkov. V 11. členu je določeno, da lahko upravljalec osebnih 

podatkov posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa 

pogodbenemu izvajalcu, če je ta registriran za opravljanje takšne dejavnosti. Občutljivi osebni 

podatki se lahko obdelujejo le v posebej določenih primerih (13. člen ZVOP-1) in morajo biti 

pri obdelavi posebej označeni in zavarovani (14. člen ZVOP-1). Osebni podatki se lahko zbirajo 

le za določene zakonite namene in se ne smejo nadalje obdelovati tako, da bi bila obdelava v 

nasprotju s temi nameni (16. člen). Osebni podatki morajo biti tudi točni in ažurni (18. člen 

ZVOP-1), če se zbirajo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo, mu mora 

upravljalec osebnih podatkov sporočiti podatke o upravljalcu in namen obdelave osebnih 

podatkov (19. člen ZVOP-1). Osebni podatki se lahko hranijo toliko časa, dokler je to potrebno 

za dosego namena, zaradi katerega so bili zbirani in obdelovani, po izpolnitvi namena pa morajo 

biti izbrisani, uničeni, blokirani ali anonimizirani (21. člen ZVOP-1). 

Poleg tega je za Slovenijo pomemben še podpis Konvencije Sveta Evrope št. 108 o varstvu 

posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov iz leta 1993, določbe, katere se 

v Sloveniji neposredno uporabljajo (Uradni list RS (28. 2. 1994), MP, št. 3-18/1994 (RS 

11/1994)). Tako konvencija kot ZVOP-1 določata, da je v zvezi z zbiranjem in obdelavo 

osebnih podatkov prepovedano vse, kar ni izrecno dovoljeno. 

Varstvo informacijske zasebnosti je sankcionirano tudi v Kazenskem zakoniku (KZ-1, Uradni 

list RS, št. 50/2012, 6/16, 54/15, 38/16, 27/17). Ta v 143. členu govori o zlorabi osebnih 

podatkov. Kdor uporabi osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi zakona, v neskladju z 

namenom njihovega zbiranja ali brez osebne privolitve osebe, na katero se osebni podatki 

nanašajo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Kdor prevzame identiteto 

druge osebe in pod njenim imenom izkorišča njene pravice, si na njen račun pridobiva 

premoženjsko korist ali prizadene njeno osebno dostojanstvo, se kaznuje z zaporom od treh 
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mesecev do treh let. Poleg tega v 221. členu prepoveduje neupravičen vstop v zaščiteno bazo 

podatkov, spreminjanje in kopiranje podatkov iz nje ter vnašanje virusov. 

Na obravnavano tematiko uporabe IKT-ja v mestih se nanaša tudi Zakon o elektronskih 

komunikacijah (ZEKom, Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 – odl. US, 

81/15, 40/17). Ta v poglavju 12 ureja obdelavo osebnih podatkov v zvezi z zagotavljanjem 

javnih komunikacijskih storitev v javnih komunikacijskih omrežjih ter opredeljuje zaščito, 

tajnost, zaupnost in varnost elektronskih komunikacij ter hrambo podatkov o njihovem 

prometu.  

5.4 Zakonodaja EU 

Zasebnost in zaščita osebnih podatkov sta v EU zagotovljeni pravici, in sicer prek primarne in 

sekundarne zakonodaje. V središču te zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov je 

Direktiva 95/46/EC, znana kot Direktiva za zaščito podatkov, ki pa je trenutno predmet reforme 

varovanja podatkov v EU in bo v maju 2018 nadomeščena s Splošno uredbo o varovanju 

podatkov (Uredba (EU) 2016/679). 

5.4.1 Primarna zakonodaja 

V Evropi je večina držav podpisala in ratificirala mednarodne akte, ki urejajo varstvo 

zasebnosti. Med temi so najpomembnejši Splošna deklaracija človekovih pravic, Mednarodni 

pakt o državljanskih in političnih pravicah ter Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic 

in mednarodnih svoboščin (EKČP). Splošna deklaracija človekovih pravic tako v 12. členu 

določa, da se nikogar ne sme nadlegovati s samovoljnim vmešavanjem v njegovo zasebno 

življenje, v njegovo družino, v njegovo stanovanje ali njegovo dopisovanje in tudi ne z napadi 

na njegovo čast in ugled. Vsakdo ima pravico do zakonitega varstva pred takim vmešavanjem 

in takimi napadi (Kovačič 2006, 72).  

Na nivoju EU je še zlasti pomemben dokument Evropska konvencija o človekovih pravicah 

(EKČP), ki je bila v okviru Sveta Evrope sprejeta leta 1953. EKČP v 8. členu določa, da ima 

vsakdo pravico do spoštovanja svojega družinskega življenja, doma in korespondence in da s 

strani oblasti niso dopustni posegi v to pravico, razen če je to skladno z zakonom in nujno v 

demokratični družbi. EKČP je še zlasti pomembna zato, ker na njeni osnovi deluje Evropsko 

sodišče za človekove pravice. 

S problematiko varstva zasebnosti se je v Evropi veliko ukvarjala tudi Organizacija za 

ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). OECD je v svojih smernicah, ki so bile 

predstavljene leta 1980 in zadnjič posodobljene leta 2013 (OECD 2013, 14), predstavila svoja 

načela informacijske zasebnosti, ki so v veliki meri tudi osnova za zakonodajo EU na področju 

varstva podatkov. Smernice, poznane tudi kot OECD-principi, vsebujejo sledeča načela: 
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– omejitev zbiranja podatkov, 

– kakovost podatkov, 

– natančna določitev namena zbiranja podatkov, 

– omejitev uporabe podatkov, 

– odprtost razvoja, praks in politike glede osebnih podatkov, 

– odgovornost, 

– vključevanje posameznikov, 

– varnostni ukrepi. 

Zaradi povečanja pomena varstva osebnih podatkov ob pojavu novih tehnologij je bila na nivoju 

Sveta Evrope leta 1981 sprejeta tudi Konvencija št. 108 o varstvu posameznikov glede na 

avtomatsko obdelavo osebnih podatkov. Konvencija je bila izdelana prav na podlagi smernic 

OECD in je izpostavila povezavo med varstvom podatkov in zaščito zasebnosti posameznika 

ter problematiko tehnologije pri obdelavi podatkov. 

Z varstvom osebnih podatkov se ukvarja tudi Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU, 

Uradni list EU, št. C 326/47), ki v prvem odstavku 16. člena navaja, da ima vsakdo pravico do 

varstva osebnih podatkov. Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je to pravna podlaga za 

zakonodajo EU na področju varstva osebnih podatkov. 

Zasebnost in zaščita osebnih podatkov sta pripoznani kot temeljni pravici v Listini Evropske 

unije o temeljnih pravicah (Uradni list EU, št. C 326/02). Člen 7 te listine o pravici do 

spoštovanja zasebnega življenja pravi, da ima vsakdo pravico do spoštovanja zasebnega in 

družinskega življenja, doma in komunikacij. Člen 8 Listine EU o temeljnih pravicah je posebej 

posvečen pravici do varstva zaščite osebnih podatkov. 8. člen v prvem odstavku izpostavlja, da 

ima vsakdo pravico do zaščite osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Drugi odstavek 8. člena 

določa, da morajo biti podatki obdelani pošteno, za določen namen in na bazi privolitve osebe, 

na katero se nanašajo, ali na bazi kakšne druge legitimne podlage, poleg tega pa ima vsakdo 

pravico do dostopa do podatkov, ki so bili zbrani o njem, in pravico do popravka, s čimer se 

zagotavlja minimalne pravice podatkovnega subjekta, o katerem so bile zbrane informacije. 

Tretji odstavek 8. člena pa določa, da mora biti skladnost s temi pravili zaščite osebnih podatkov 

nadzirana s strani neodvisnega organa.  

5.4.2 Sekundarna zakonodaja 

V središču zakonodaje EU na področju varovanja osebnih podatkov je Direktiva 95/46/EC, 

znana kot Direktiva o varstvu osebnih podatkov. Namen te Direktive je bil predvsem uskladitev 

zakonodaje na tem področju v vseh državah članicah EU. Ta instrument jasno izpostavlja dve 

glavni vsebini zakonodaje EU, in sicer varstvo temeljnih pravic in svoboščin posameznika v 

povezavi z varstvom osebnih podatkov ter zagotovitev načel notranjega trga EU na področju 

prostega pretoka osebnih podatkov. To obvezuje države članice k zagotavljanju visoke stopnje 
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zaščite osebnih podatkov, pri čemer pa je prepovedano ustvarjanje kakršnih koli neupravičenih 

ovir v prostem pretoku osebnih podatkov med članicami v imenu zasebnosti in varovanja 

osebnih podatkov (1. člen Direktive 95/46/EC). 

Pomembna določila Direktive 95/46/EC so med drugim, da se ne nanaša samo na živeče 

posameznike, da obdelavo osebnih podatkov opredeljuje dovolj široko in da posebno pozornost 

namenja obdelavi občutljivih osebnih podatkov. V 28. členu zahteva ustanovitev neodvisnega 

nadzornega organa, ki skrbi za spoštovanje zakonodaje za zaščito zasebnosti, kar je v Sloveniji 

naloga informacijskega pooblaščenca oziroma državnih nadzornikov za varstvo osebnih 

podatkov v okviru tega organa. S tem je EU vzpostavila celovit pravni okvir varovanja 

informacijske zasebnosti, posledica česar je tudi vzpostavitev monitoringa tega področja. S 

prepovedjo iznosa osebnih podatkov v države, v katerih ni ustrezne zaščite informacijske 

zasebnosti, direktiva zelo vpliva tudi na zakonodaje držav, ki niso članice EU (Kovačič 2006, 

78). 

Direktiva 95/46/EC je bila kasneje dopolnjena še z drugo zakonodajo na tem področju. Posebej 

pomembna je Direktiva 2002/58/EC, znana kot Direktiva o zasebnosti in elektronskih 

komunikacijah (Uradni list EU, št. L 201/37), ki se osredotoča na področje sektorja elektronskih 

komunikacij. Cilj te direktive je med drugim zmanjšati obdelavo podatkov na čim manjši obseg, 

tudi z uporabo anonimnih in psevdoanonimnih podatkov. V 2.členu opredeljuje pojma 

podatkov o prometu in lokacijskih podatkov, ki so predmet posebne zaščite. V svojem 6. členu 

Direktiva 2002/58/EC tako določa, da morajo biti podatki o prometu, ki jih je ponudnik storitve 

obdelal in shranil, izbrisani in predelani v anonimne podatke, potem ko ti niso več potrebni za 

namen, za katerega so bili zbrani. Podatki o lokaciji pa se, kot je določeno v 9. členu, lahko 

obdelujejo šele takrat, ko postanejo anonimni, ali s privolitvijo posameznika, na katerega se 

nanašajo. 

5.4.3 Reforma zakonodaje varstva podatkov v EU 

Reforma zakonodaje na področju varstva podatkov se je pričela izvajati prav zaradi ugotovitve, 

da obstoječa zakonodaja ni več kos izzivom, ki so jih prinesli globalizacija in hiter tehnološki 

razvoj. K že uveljavljenim principom, zapisanim v obstoječi Direktivi 95/46/EC, se je Evropska 

komisija odločila sprejeti še dodatna pravila, ki bodo upoštevala vpliv novih tehnologij na 

pravice zasebnosti, ter zagotovila prost pretok informacij osebnih podatkov znotraj trga EU. 

Prvi reformni paket je Evropska komisija predstavila januarja 2012, proces pa je bil zaključen 

maja 2016 z objavo nove Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o 

razveljavitvi Direktive 95/46/ES. Uredba 2016/679, ki je sicer bolje poznana pod nazivom 

Splošna uredba o varovanju podatkov oziroma z angleško kratico GDPR, se bo začela 
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uporabljati 25. 5. 2018, s čimer bo tudi razveljavljena Direktiva 95/46/ES. S to direktivo se 

bodo poenotile zakonodaje držav članic EU, ki so bile do sedaj precej različne. 

Nova zakonodaja predstavlja precejšnjo zaostritev na več področjih varovanja osebnih 

podatkov. Nekatere bistvene spremembe, ki se nanašajo zlasti na upravljalce, so (Informacijski 

pooblaščenec 2016b): 

– obveznost obveščanja o kršitvah varstva osebnih podatkov, pri čemer bodo morali 

upravljalci posamezniku, na katerega se nanašajo kršitve, na jasen in preprosto razumljiv 

način sporočiti, da je prišlo do kršitve osebnih podatkov, 

– obveznost imenovanja pooblaščene osebe za varstvo podatkov, 

– obveznost izvedbe ocene učinka predvidenih dejanj obdelave na varstvo podatkov v 

primeru, da je možno, da bi vrsta obdelave, zlasti z uporabo novih tehnologij, povzročila 

veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznika, 

– obveznost predhodnega posvetovanja z nadzornim organom (v Sloveniji z informacijskim 

pooblaščencem), kadar bi obdelava lahko povzročila veliko tveganje. 

Eden izmed ciljev Uredbe je bil tudi povečanje nadzora uporabnika nad obdelovanjem njegovih 

osebnih podatkov, zato sta v Uredbo vključeni dve novi pravici. Člen 17 določa pravico do 

pozabe oziroma izbrisa in omogoča posamezniku, da zahteva izbris podatkov pod določenimi 

pogoji. Člen 20 pa določa pravico do prenosljivosti, ki mu omogoča pridobitev svojih osebnih 

podatkov in prenos le-teh k drugemu upravljalcu (Jesenko 2016). 

Upravljalec ali obdelovalec osebnih podatkov mora poleg tega voditi tudi natančno evidenco o 

dejavnostih obdelave osebnih podatkov v elektronski obliki, do katere mora nadzornemu 

organu na zahtevo omogočiti dostop (člen 30). Posameznik, o katerem se zbirajo podatki, mora 

biti na jasen in nedvoumen način obveščen, kako in za kakšen namen se obdelujejo njegovi 

osebni podatki, pa tudi o tem, kako dolgo se hranijo (člen 13). Posameznik ne sme biti podvržen 

ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih 

sredstev obdelave, kot so npr. ocena zdravja, navad ali osebnih lastnosti (člen 22) (Informacijski 

pooblaščenec 2017). 

Zaostrile so se tudi zahteve glede privolitve posameznika na obdelavo osebnih podatkov, ki 

mora biti sedaj dana z jasnim pritrdilnim dejanjem in mora soglasje izražati nedvoumno (člen 

4). Politike zasebnosti bodo tako odslej morale omogočati nedvoumno privolitev in jasno 

določitev namena, za katerega se podatki obdelujejo. Molk in vnaprej označena okenca niso 

več veljavna oblika privolitve (Jesenko 2016). Zahteva se tudi proaktiven pristop glede 

varovanja zasebnosti, tako da se ne ukrepa več naknadno po nastanku kršitve, temveč se kršitve 

poskušajo preprečiti z raznimi pogoji za skladnost delovanja (35. člen).  

Z vidika obravnavane tematike je treba omeniti tudi koncept vgrajene zasebnosti, ki je zapisan 

v 25. členu in določa, da mora upravljalec v procesu priprave in same obdelave osebnih 

podatkov izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, kot je psevdonimizacija, ter v 
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obdelavo integrirati potrebne zaščitne ukrepe, ki zaščitijo pravice posameznikov. Koncept 

privzete zasebnosti pa določa, da se privzeto lahko obdelajo samo osebni podatki, ki so potrebni 

za nek določen namen obdelave, kar se prav tako zagotovi z ustreznimi tehničnimi in 

organizacijskimi ukrepi. 

Pri določanju sankcij se bodo upoštevali številni kriteriji, kazni v primeru kršitev se bodo znatno 

zvišale in bodo znašale tudi do 20 milijonov evrov ali do 4 odstotke skupnega letnega prometa 

kršitelja. 

Uredba širi obseg uporabe zakonodaje varstva podatkov tudi na organizacije izven EU, če je 

njihova dejavnost usmerjena na potrošnike EU. 

V procesu prenove je tudi Direktiva 2002/58/ES, ki naj bi bila nadomeščena z Uredbo o 

spoštovanju zasebnega življenja in zaščito osebnih podatkov na področju elektronskih 

komunikaciji oziroma krajše Uredbo o zasebnosti elektronskih komunikacij (Evropska komisija 

2017). Načrtovana je uveljavitev te uredbe skupaj s Splošno uredbo o varstvu podatkov, torej 

25. maja 2018. Tudi ta uredba ima namen izboljšanja usklajevanja med državami članicami, saj 

se bo zakonodaja poenotila. S tem se bo zagotovila visoka raven varstva zasebnosti za 

uporabnike elektronskih komunikacijskih storitev in enaki pogoji za vse subjekte na trgu. 

Uredba naj bi se tudi prilagodila tehnološkemu razvoju z vključitvijo in zaščito novih 

internetnih komunikacijskih storitev, kot so govor po internetnem omrežju (VoIP), takojšnje 

sporočanje in spletna elektronska pošta (Evropska komisija 2017, 2).  

V reformni paket varstva podatkov spada še Direktiva (EU) 2016/680 o varstvu posameznikov 

pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, 

preiskovanja, odkrivanja, pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij in prostem 

pretoku takih podatkov (Uradni list EU št. L119/89). S to Direktivo, ki je bila sprejeta 27. aprila 

2016, je bil razveljavljen Okvirni sklep Evropskega sveta 2008/977/PNZ, države članice pa 

imajo dve leti časa za prenos členov v svoje zakonodaje. 

5.5 Grožnje za zasebnost podatkov v pametnih mestih 

Pametna mesta združujejo dva zelo kompleksna sistema – mesto in IKT, zaradi česar se nujno 

pojavijo tudi ranljivosti, ki se z večanjem kompleksnosti samo povečujejo. Ustvarjanje varnega 

urbanega podatkovnega sistema je zelo pomembno za ustvarjanje in ohranjanje zaupanja med 

prebivalci (Kitchin 2015). 

Pri tem prebivalci mest nimajo na voljo veliko alternativ pri uporabi raznih senzorjev in 

nadzornih tehnologij, ki jih upravljalci mesta vgrajujejo v njihovo okolje. Medtem ko 

uporabniki različnih tržnih informacijskih storitev lahko vedno izberejo novega ponudnika, te 

izbire v mestu skoraj ni, zlasti kar se tiče infrastrukture, saj imajo običajno na voljo le eno 

energetsko omrežje, eno cestno infrastrukturo in eno storitev nujne pomoči. Javne storitve imajo 
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ujeto populacijo, ki se ne more izogniti visoki ceni zbiranja osebnih informacij v zameno za 

varnost, udobnost in kakovost življenja (Finch in Tene 2015, 1595). 

Posebej zaskrbljujoča pri tem je agregacija podatkov različnih storitev in področij na enotni 

povezani platformi, s čimer lokalne oblasti praktično lahko pridejo do 24-urnega nadzora nad 

posameznikovo zasebnostjo. 

Dodatno tveganje za prebivalce predstavlja tudi dejstvo, da ne vedo točno, kje bodo pristali 

njihovi podatki, ki so jih sicer posredovali le za namen uporabe točno določene storitve 

pametnega mesta. Veliko podatkov, ki se generirajo v mestu, namreč proizvedejo komercialna 

podjetja, kot so mobilni operaterji, storitvena podjetja ali transportna podjetja. Za njih so 

podatki vredno blago, ki predstavlja primerjalno prednost in dodaten tok prihodkov (Kitchin 

2015, 11). 

Tehnologija pametnih mest postaja vse bolj nevidna, pametna in mobilna. S tem so se pojavili 

tudi novi tipi problemov zasebnosti, ki jih moramo pri razvoju pametnih mest vzeti v obzir, saj 

neustrezno ravnanje z ustvarjenimi informacijami lahko ogrozi posameznikovo zasebnost.  

Kitchin (2016, 30) je identificiral šest glavnih razlogov za grožnje zasebnosti, ki jih lahko 

povzročijo tehnologije pametnih mest, in sicer: 

– povečano ustvarjanje in kroženje podatkov o mestu in prebivalcih, 

– povzročanje groženj zasebnosti zaradi uporabe metod poglobljenega sklepanja na 

povezave med podatki, 

– šibka anonimizacija in omogočanje reidentifikacje, 

– netransparentnost in avtomatizacija, ki ustvarjata zmedo in zmanjšujeta nadzor, 

– dajanje pridobljenih podatkov v ponovno uporabo za drug namen, kot so bili predvideni, 

– obvestilo in privolitev za obdelavo podatkov sta fiktivna ali ju ni. 

Pri uporabi tehnologij pametnega mesta imajo prebivalci svoje zakonsko določene pravice za 

varovanje osebnih podatkov, ki jih lahko uveljavljajo pri upravljalcu. Če izhajamo iz Splošne 

uredbe o varstvu podatkov, so poglavitne pravice posameznika naslednje: 

– pravica do zagotovitve vseh potrebnih informacij o pridobljenih osebnih podatkih (člena 

13 in 14), 

– pravica do potrditve, ali upravljalec obdeluje njegove osebne informacije, in omogočen 

dostop do njegovih osebnih podatkov (člen 15), 

– pravica do popravka njegovih osebnih informacij v primeru, da so netočne (člen 16), 

– pravica do izbrisa (oziroma pravica do pozabe), kadar so izpolnjeni razlogi za to (člen 17), 

– pravica do omejitve obdelave v zakonsko določenih primerih (člen 18), 

– pravica do prenosljivosti podatkov od enega upravljalca k drugemu (člen 20), 

– pravica do ugovora obdelavi njegovih osebnih podatkov v primeru, da se ta izvaja za 

potrebe izvajanja nalog v javnem interesu ali za potrebe zakonitih interesov upravljalca, 

vključno z oblikovanjem profilov ali za namene neposrednega trženja (člen 21), 
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– pravica do ugovora obdelavi njegovih osebnih podatkov v primeru avtomatiziranega 

sprejemanja posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov (člen 22). 

Upravljalci osebnih podatkov v pametnem mestu torej morajo izpolnjevati določene 

obveznosti, ki izhajajo iz pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki in so 

opisane v IV. poglavju Splošne uredbe o varstvu podatkov. Poleg tega morajo, zlasti v primeru 

uporabe novih tehnologij, ki bi z obdelavo lahko povzročile tveganje za pravice in svoboščine 

posameznikov, pred obdelavo opraviti tudi oceno učinka obdelave na varstvo osebnih podatkov 

(DPIA) in pridobiti mnenje informacijskega pooblaščenca (35. člen Splošne uredbe o varstvu 

podatkov).  

Glede na dejstvo, da grožnje zasebnosti v pametnem mestu prihajajo prek ključnih pametnih 

tehnologij, ki ga sestavljajo, bomo v nadaljevanju opisali, kakšne grožnje za zasebnost prinašajo 

posamezne tehnologije. 

5.5.1 Internet stvari 

Internet stvari v svojem širšem pomenu predstavlja enega izmed temeljnih gradnikov 

pametnega mesta oziroma njegov povezovalni člen, prek katerega se povezujejo naprave, ki 

sestavljajo pametno mesto, kot so RFID-značke, senzorji, prožilci, mobilne naprave in druge. 

Prek njega se ustvarja in zbira množica podatkov, ki sestavlja t. i. množične podatke, ki so 

ključni za delovanje pametnega mesta. 

Problem interneta stvari je, da je bil narejen, da bi se podatki o okolici in človeku zbirali čim 

bolj neopazno in nemoteče za človeka. To pa ne sovpada z nekaterimi principi varovanja 

zasebnosti. Kot poglavitni problem interneta stvari se kaže dejstvo, da ne ponuja možnosti 

našega soglasja z zbiranjem podatkov, kot je to mogoče pri običajnih storitvah prek interneta, 

saj uporabnik pogosto ni seznanjen, da se nekateri njegovi podatki in dejavnosti beležijo. To je 

v nasprotju s 7. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da je podlaga za obdelavo 

osebnih podatkov uporabnikovo strinjanje.  

Ni pa soglasje edina pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov. Če je glede na okoliščine 

kakšna druga pravna podlaga bolj primerna, se lahko privolitvi v celoti izognemo. V primeru, 

ko se sistemi interneta stvari uporabljajo za preprečevanje in zaznavanje kaznivih dejanj, lahko 

zakonodaja zadrži zahteve člena za privolitev (2. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov). Prav 

tako se je mogoče izogniti privolitvi v primeru, da je obdelava potrebna za opravljanje nalog v 

javnem interesu, v katerega bi potencialno lahko uvrstili tudi zbiranje podatkov s strani lokalnih 

ali nacionalnih oblasti za potrebe e-uprave, e-zdravja ali e-sociale. Večina komercialnih 

upravljalcev podatkov pa se privolitvi poskuša izogniti na podlagi zakonitih interesov 

upravljalca, vendar morajo pri tem dokazati, da ti interesi prevladajo nad interesi ali temeljnimi 

pravicami posameznika (Edwards 2015, 18) (6. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov).  
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Rešitve na področju soglasja pri internetu stvari se ponujajo zlasti v obliki novih rešitev na 

področju vgrajene zasebnosti, katere princip je, da se zasebnost vgradi v celotni življenjski cikel 

določene naprave oziroma stvari. V tem okviru je možna izvedba vgrajene anonimizacije 

podatkov ali vgrajenih sistemov obveščanja in privolitve. Med možnimi novimi pristopi glede 

privolitve v prostoru interneta stvari pa je treba omeniti tudi koncept vnaprejšnje privolitve 

oziroma t. i. lepljive nastavitve zasebnosti (angl. sticky privacy preferences). Ideja lepljive 

nastavitve zasebnosti je, da si pametni sistemi zapomnijo naše izbire glede zasebnosti in jih 

uporabijo tudi ob naši naslednji odločitvi. Izbire zasebnosti se tako v sistemu pametnega mesta 

oziroma interneta stvari prenašajo z ene naprave na drugo (Edwards 2015, 33). 

Poleg slabe kakovosti oziroma izostanka možnosti privolitve so tehnologije interneta stvari 

podvržene tveganjem za zasebnost še zaradi sledečih problemov (Article 29 2014, 6): 

– Pomanjkanje nadzora nad svojimi osebnimi podatki, ki nastaja zaradi zapletenih interakcij 

med posamezniki, napravami in objekti ter ustvarja podatkovne tokove, ki so težko 

obvladljivi s klasičnimi orodji za varovanje interesov zasebnosti. 

– Povezovanje podatkov in uporaba za drug namen, ki jo omogoča velika količina 

ustvarjenih podatkov v internetu stvari v kombinaciji z modernimi tehnikami podatkovne 

analize in povezovanja podatkov. To lahko vodi v sekundarno uporabo podatkov, ki ni 

povezana s prvotnim namenom uporabe (Article 29 2014, 7). 

– Profiliranje, ki nastaja z zbiranjem posameznih nepomembnih delčkov informacij iz 

različnih objektov, z nadaljnjo analizo pa omogoča razkritje podatkov o navadah, 

obnašanju in preferencah posameznika. 

– Omejene možnosti ohranitve anonimnosti pri uporabi določenih storitev. Nekatere storitve 

namreč zbirajo informacije, kot so MAC-naslovi naprav in senzorjev, ki skupaj ustvarijo 

digitalni odtis posameznika, kar se lahko uporabi za različne namene, vključno z analizo 

njegove lokacije in gibanja. 

5.5.2 Množični podatki (angl. Big data) 

Sposobnost tehnologije množičnih podatkov, da iz velike količine podatkov ustvari nove 

informacije, zagotovo pomeni velik napredek na številnih področjih in predstavlja s povečano 

učinkovitostjo in ustvarjanjem dodane vrednosti tudi velik ekonomski potencial, vendar pa se s 

povečevanjem količine podatkov, ki se ustvari o mestih in njegovih prebivalcih, vse bolj ogroža 

tudi zasebnost prebivalcev. 

Nekaj najpomembnejših elementov, zaradi katerih so ogroženi osebni podatki pri uporabi 

tehnologij množičnih podatkov, je: 

– Ponovna uporaba podatkov za namene, za katere se niso zbirali: bistvo uporabnosti 

množičnih podatkov je ravno v analizi velike količine različnih podatkov, ki v korelaciji 

pripeljejo do novih in nepredvidljivih ponovnih uporab podatkov, ki presegajo prvotni 

namen zbiranja. Za takšno uporabo pa informirane privolitve ni mogoče dati, kot to zahteva 
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zakonodaja, saj bi s privolitvijo v nedoločeno in nedefinirano obdelavo svojih podatkov 

posameznik dejansko pristal na vsako obdelavo, torej tudi na način, ki mu je v škodo 

(Selinšek 2015, 176). 

– Možna reidentifikacija anonimiziranih podatkov: za težave, ki nastanejo z uporabo osebnih 

podatkov, se uporabljajo postopki anonimizacije podatkov v času njihove obdelave in v 

procesu analize. Na ta način se iz osebnih podatkov izloči delce podatkov, na podlagi 

katerih je mogoče posameznika identificirati, tako da se lahko ti kvalificirajo kot neosebni 

podatki. S pojavom tehnologij množičnih podatkov pa je postalo mogoče s povezovanjem 

delčkov anonimiziranih podatkov ponovno razkriti identiteto posameznika. 

Reidentifikacija je toliko enostavnejša, če je anonimizacija slaba. Tudi v tem primeru 

koncept vnaprejšnje privolitve ni izvedljiv, zato so nekateri mnenja, da bi bilo treba v takih 

primerih opustiti sistem privolitve posameznika in ga nadomestiti z nadzorom neodvisne 

javne institucije (Selinšek 2015, 177). 

– Trend zbiranja vseh podatkov v nasprotju z minimizacijo zbiranja, ki se promovira v 

zakonodaji varovanja podatkov: v nasprotju z načeli za obdelavo osebnih podatkov v 

slovenski in evropski zakonodaji, ki določa, da morajo biti osebni podatki, ki se zbirajo 

ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo 

(najmanjši obseg podatkov) (5. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov), je pri uporabi 

internetnih storitev postala pogosta praksa, da se zajame čim več podatkov, v želji 

ponudnikov, da iz njih pridobijo še dodatno vrednost. Ponudniki pri tem uporabnikov 

pogosto tudi ne obvestijo o vseh podatkih, ki jih bodo pri neki storitvi zbirali. To seveda 

ogroža zasebnost in omogoča kontinuirano nadzorovanje prebivalcev ter vzbuja strah, da 

bodo podatki kombinirani in uporabljeni za druge namene, kot so bili zbrani. 

– Potencialna možnost diskriminacije na podlagi analize podatkov: analiza množičnih 

podatkov namreč omogoča izdelavo različnih kategorij prebivalcev glede na 

posameznikove lastnosti, preference in aktivnosti. Posameznike lahko na primer 

razvrščamo glede na starost, etnično poreklo ali osebni prihodek in ustvarimo podatkovne 

nižje razrede prebivalcev, ki zaradi svojega profila morda nimajo dostopa do enake 

kakovosti storitev in funkcij kot ostali ali so v določenih situacijah obravnavani 

neenakopravno napram ostalim. 

– Nevarnost slabe kakovosti množičnih podatkov: veliko število prebivalcev, delavcev in 

obiskovalcev, ki komunicirajo z različnimi sistemi v pametnem mestu, ustvari vsak dan 

ogromno število podatkovnih točk. Nevarnost slabih podatkov je povzročena že v fazi 

zbiranja podatkov prek naprav, ki so vključene v internet stvari in so pogosto omejene 

kakovosti, pa tudi pri prenosu podatkov. Pridobivanje množičnih podatkov iz različnih 

virov in od različnih ponudnikov pa lahko povzroči, da imajo podatki pomanjkanje 

strukture in konsistentnosti, ki so potrebni za uporabno analizo. Posledica tega je velika 

količina nepopolnih, netočnih in nasprotujočih si podatkov, usmerjenega vzorčenja in 

korelacij, ki dajo napačna sklepanja. To povzroča probleme, kot sta negotovost in 
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nezaupanje v storitve pametnih mest, zato je naloga razvijalcev rešitev, da skušajo v čim 

večji meri zmanjšati število netočnih podatkov. 

5.5.3 Računalništvo v oblaku 

Velike procesorske in spominske kapacitete, ki jih zahtevajo rešitve pametnih mest, je mogoče 

zagotoviti tudi z uporabo računalništva v oblaku. Računalništvo v oblaku je primerna platforma 

za aplikacije, ki so zelo intenzivne glede virov in za sodelovanje med različnimi aplikacijami, 

kar se ujema s potrebami pametnih mest. 

Poleg koristi, ki jih prinaša računalništvo v oblaku k rešitvam pametnih mest, pa to povzroča 

tudi nekatere probleme na področju zasebnosti podatkov. Kot glavna problema se kažeta zlasti 

(Hölbl 2011): 

– izguba nadzora nad podatki in 

– odvisnost od ponudnika oblačnih storitev. 

Posebej problematičen pri tem je iznos podatkov izven EU, saj računalništvo v oblaku pogosto 

temelji na izostanku stalne lokacije podatkov znotraj omrežja ponudnika. Uporabnik oblaka 

zato redko v realnem času ve, kje se nahajajo podatki, kam se prenašajo in kje shranjujejo 

(Article 29 2012, 17). Zaradi razlik v kulturi in zakonodaji varovanja osebnih podatkov med 

državami v takšnih primerih nastajajo težave z zagotavljanjem ustreznega nivoja varovanja. 

Problem je še bolj izrazit zaradi pomanjkanja močne domače industrije računalništva v oblaku 

na področju EU. 

Evropska zakonodaja tako v 25. in 26. členu Direktive 95/46/EC določa, da je iznos osebnih 

podatkov v države, ki niso članice EU, možen le pod pogoji, da je v teh državah omogočen 

ustrezen nivo varstva osebnih podatkov, sicer morajo upravljalci in obdelovalci podatkov sami 

uvesti določene varovalke (Article 29 2012, 17). Splošna uredba o varstvu podatkov področje 

prenosa podatkov v tretje države obravnava še bolj podrobno in uvaja nekaj novosti, vendar 

ohranja večino principov, ki so bili v veljavi že v Direktivi 95/46/EC. Ohranja se tudi možnost 

posredovanja osebnih podatkov tudi samo točno določeni organizaciji, če le-ta zagotavlja 

ustrezno raven varstva osebnih podatkov, in sicer prek tipskih pogodb – standardnih 

pogodbenih klavzul (SPK), ki jih je pripravila Evropska komisija, ali z zavezujočimi 

poslovnimi pravili za multinacionalna podjetja (angl. Binding Corporate Rules – BCR) 

(Informacijski pooblaščenec 2016a). Pomembna sprememba je, da bo Splošna uredba o varstvu 

podatkov obvezujoča za vse države članice, ocena, ali je neka država primerna za iznos osebnih 

podatkov, pa se bo izvajala v okviru Evropske komisije in se bo obnavljala na najmanj štiri leta.  

Med možnimi rešitvami za oblačne storitve evropskih pametnih mest je tudi sodelovanje pri 

izgradnji izključno evropskega oblaka (poimenovanega tudi Schengen oblak), ki se je že pričel 

graditi (Edwards 2015, 26).  
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5.5.4 Pametne naprave in aplikacije 

Pametne naprave in še posebej pametni telefoni so postali ena izmed ključnih tehnologij pri 

razvoju pametnih mest, saj omogočajo dostop do številnih storitev in pametnih aplikacij, ki so 

pomemben del kakovostnih pametnih mest. Hkrati so pametni telefoni tudi osnovni vir za 

vzpostavitev vloge ljudi v pametnih mestih. Pametni telefoni ustvarjajo ogromno količino 

podatkov, ki napaja številne rešitve v pametnih mestih, obenem pa so tudi velik vir groženj za 

zasebnost.  

Delovna skupina člena 29 (WP29), ki je organ EU na področju varovanja podatkov, je glede 

aplikacij na pametnih napravah izpostavila sledeča področja ogroženosti varstva osebnih 

podatkov (Article 29 2013, 6): 

– Pomanjkanje transparentnosti, saj razvijalci mobilnih aplikacij pogosto ne izkoriščajo 

možnosti, da bi izdelali celovito in razumljivo informiranje uporabnika o tem, kakšne 

podatke bo zbirala in obdelovala aplikacija in za kakšne namene. 

– Pomanjkanje prostovoljne in informirane privolitve, pri čemer je treba ločiti med 

privolitvijo za namestitev aplikacije in privolitvijo za obdelavo podatkov, ki morata vedno 

biti zagotovljeni v prostovoljni, specifični in informirani obliki. 

– Slabi zaščitni ukrepi, ki vodijo v neavtorizirano obdelavo osebnih podatkov, kot so vdori 

in odtekanje podatkov iz aplikacij. 

– Neupoštevanje omejitve namena uporabe in minimizacije podatkov, ki je še posebej 

ogrožena prav pri mobilnih aplikacijah, pri katerih se osebni podatki pogosto brez 

utemeljenega vzroka prenašajo k tretjim osebam, mnogo aplikacij pa tudi zbira obsežne 

podatke, ki niso smiselno povezani z izvajanjem določene storitve. 

V obdelavo podatkov, ki se zbirajo prek aplikacij, je sicer vpleteno več deležnikov s svojimi 

odgovornostmi, in sicer: razvijalci aplikacij, izdelovalci operacijskih sistemov, trgovine 

oziroma distributerji aplikacij in drugi deležniki, ki so vpleteni v obdelavo osebnih podatkov 

(Article 29 2013, 9). Tudi mestna uprava ima tu svojo vlogo, in sicer kot zbiralec in obdelovalec 

podatkov za svoje namene ali pa tudi kot distributer ali celo izdelovalec aplikacij za storitve 

pametnega mesta. Svojo vlogo in odgovornost pri tem ima tudi uporabnik v smislu, da kreira 

in shranjuje svoje osebne podatke na pametni napravi ter jih objavlja npr. prek aplikacij 

socialnih omrežij. 

Lokacijski podatki 

Porast uporabe pametnih naprav in aplikacij, senzorjev in pametnih kamer, ki so pomemben 

sestavni del pametnih mest, je omogočil tudi sledenje lokacije in premikanja ljudi. Lokacijski 

podatki, ki jih te naprave zbirajo, omogočajo skoraj kontinuiran nadzor gibanja posameznika 

še zlasti v urbanem okolju. 
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Lokacijska zasebnost po svoji opredelitvi pomeni zmožnost posameznika, da se giblje po 

javnem prostoru, s pričakovanjem, da se njegovih lokacij v običajnih okoliščinah sistematično 

ne beleži in ne shranjuje za nadaljnjo uporabo. Posameznik naj bi torej bil sposoben nadzirati 

informacije o svoji trenutni in pretekli lokaciji in preprečiti, da bi se z njo seznanil nekdo tretji, 

vendar to z razvojem sodobne tehnologije pogosto ni uresničeno, saj svojo lokacijo prek 

uporabe te tehnologije lahko nevede izda (Križnar 2016, 101). 

Lokacijski podatki posameznika se glede na široko opredelitev osebnega podatka iz ZVOP-1 

lahko štejejo za posameznikove osebne podatke, prihajajoča Splošna uredba o varstvu podatkov 

pa podatke o lokaciji in gibanju posameznika tudi eksplicitno vključuje v opredelitev osebnih 

podatkov. Upravljalci osebnih podatkov ali njihovi pogodbeni obdelovalci morajo zato 

upoštevati določbe teh zakonov enako kot pri ostalih osebnih podatkih. Sem spadajo tudi 

ponudniki operacijskih sistemov, aplikacij in storitev, ki obdelujejo lokacijske podatke pri 

uporabi GPS-naprav, ki so vgrajene v naprave njihovih uporabnikov, kot so npr. mobilni 

telefoni ali pametne zapestnice (Informacijski pooblaščenec b. l., 9). Prav tako pa lokacijske 

podatke beležijo tudi operaterji telekomunikacijskih omrežij, saj mobilniki sporočajo, na katero 

bazno postajo GSM-omrežja ali na katero dostopovno točko Wi-Fi so povezani, pogosto pa tudi 

spletne strani, do katerih dostopamo. Poleg pametnih naprav pa se lokacijski podatki v 

pametnem mestu beležijo še prek številnih drugih sistemov, kot so: pametne videokamere, 

RFID-senzorji, nameščeni v različni infrastrukturi, pametne kartice za uporabo mestnega 

prometa, knjižnic in drugih storitev, kartice za plačevanje cestnin in ne nazadnje tudi objave na 

socialnih omrežjih.  

S pridobitvijo lokacijskih podatkov se je možno seznaniti s širokim naborom podatkov, ki se 

nanašajo na zasebno sfero posameznika. Zlasti s stopnjevanjem intenzitete zbiranja podatkov o 

gibanju posameznika in povezovanjem teh podatkov z drugimi podatki je možno razkriti zelo 

detajlne informacije o posamezniku, kot so redne navade, pripadnost politični skupini, osebe, s 

katerimi kontaktira, in celo njegove značajske lastnosti. To lahko vodi tudi do napačnega 

sklepanja v situacijah, ko se oseba znajde na nepravem mestu ob nepravem času, zlasti pri 

odsotnosti človeškega elementa pri presojanju (Križnar 2016, 101). V določenih primerih, ko 

je iz lokacijskih podatkov mogoče ugotoviti občutljive osebne informacije, se lokacijski podatki 

štejejo med občutljive osebne podatke. Primer tega je beleženje lokacijskih podatkov o 

obiskovanju verskih obredov ali rednih obiskov v bolnišnici, ki lahko razkrijejo osebne podatke 

o verskem prepričanju in zdravju posameznika. Ti so klasificirani pod občutljive oziroma 

posebne vrste podatkov, ki se v zakonodaji obravnavajo strožje, tako da je njihova obdelava po 

13. členu ZVOP-1 in 9. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov prepovedana, razen v 

posebnih primerih. 

Tako kot pri drugih osebnih podatkih je tudi pri zbiranju lokacijskih podatkov potrebno 

predhodno soglasje uporabnika, ki mora biti tudi obveščen o tem, kdo zbira podatke, o namenu 

uporabe in s kom bodo ti podatki še deljeni. Na deljenje lokacijskih podatkov lahko uporabnik 
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vpliva tudi prek različnih lokacijskih nastavitev mobilnih telefonov, kot so izklop beleženja 

lokacije, izklop beleženja lokacije, ko aplikacija deluje v ozadju, in v nekaterih primerih tudi 

natančnost zabeležbe lokacijskega podatka GPS-senzorja ali bazne postaje. 

5.5.5 Pametni videonadzor 

Za razliko od klasičnih videonadzornih kamer, ki se uporabljajo za nadzor objektov, ulic in 

javnih prostorov, so pametni videonadzorni sistemi sestavljeni iz digitalnih kamer, povezanih 

v omrežje, in sistemov, ki lahko analizirajo digitalne posnetke. S to tehnologijo so uporabni za 

vrsto operacij in so kot taki eden izmed pomembnih elementov za napredne funkcije pametnih 

mest, npr. v prometu, na parkiriščih ali pri nadzoru množic, pa tudi za potrebe varnosti. 

Klasični videonadzor se tako po konceptu kot tudi zakonodajno loči od pametnega 

videonadzora oziroma inteligentne videoanalitike. Pod klasični videonadzor spada zlasti 

neposredno opazovanje in shranjevanje žive slike za namen varnosti ljudi in premoženja in je 

v ZVOP-1 obravnavan v členih od 75 do 77, medtem ko v Splošni uredbi o varstvu podatkov 

tovrstni videonadzor ni obravnavan. Pri konceptu inteligentne videoanalitike se zajeti posnetki 

obdelujejo v realnem času, brez udeležbe človeka in se shranjujejo le v obdelani obliki, zato je 

mišljeno, da se obravnavajo kot vsaka druga avtomatska obdelava osebnih podatkov 

posameznikov, kot je določena v ZVOP-1 in Uredbi.  

Nove tehnologije, ki omogočajo pametne funkcije nadzornih kamer, so še zlasti novi algoritmi 

za obdelavo digitalnih posnetkov, pa tudi integracijske tehnologije, ki so sposobne kombinirati 

slikovne podatke z drugimi podatkovnimi bazami prek naprednega profiliranja in podatkovnega 

rudarjenja (Wright idr. 2010, 346). 

Pomembne zmožnosti pametnih nadzornih sistemov so npr. avtomatska prepoznava registrskih 

tablic (angl. ANPR), prepoznava obraza, prepoznava nenadzorovane prtljage in podobno (Ball 

2013, 17). Algoritmi so sposobni tudi razpoznati kritične dogodke in o tem obvestiti operaterje, 

kar je zlasti pomembno v pametnih mestih, ki so zasnovana na poudarku funkcij varnosti 

prebivalcev, kot je recimo Rio de Janeiro. Posnetki ljudi ali vozil se lahko uporabijo za direktno 

ali indirektno identifikacijo ljudi, zato se ti podatki kvalificirajo kot osebni podatki. 

Videonadzorni sistemi morajo biti zato izvedeni in uporabljani na način, da pri tem ne kršijo 

zasebnosti posameznikov.  

Glede na funkcionalnost in stopnjo posega v zasebnost posameznika se izvedbe pametnega 

videonadzora ločijo v tri nivoje, in sicer (Informacijski pooblaščenec 2013, 10): 

– raven 1 – zaznavanje prisotnosti: posameznik se obravnava le kot zaznani objekt, brez 

posameznih značilnosti, 

– raven 2 – segmentiranje: zbirajo in obdelujejo se podatki o lastnostih nedoločljivih 

posameznikov, kot so starost, spol, vedenje, 
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– raven 3 – identifikacija in profiliranje: namen zbiranja in obdelovanja podatkov je 

identifikacija in razločevanje določljivega posameznika oziroma je to omogočeno v 

povezavi z drugimi podatki. Primeri takih sistemov so biometrijska prepoznava obraza, 

avtomatska prepoznava registrskih tablic in prikazovalniki, ki omogočajo povezovanje 

posnetkov z uporabniškimi profili družabnih omrežij. 

Za uvedbo inteligentne videoanalitike na ravni 1 ali ravni 2 zadostuje jasno in izčrpno obvestilo 

posameznika o obdelavi osebnih podatkov, treba pa je paziti, da se s povečevanjem števila 

zajetih kategorij podatkov in njihovim povezovanjem ne zgodi, da posameznik postane 

določljiv. Za uvedbo inteligentne videoanalitike ravni 3 je potrebna pravna podlaga v izrecni 

privolitvi posameznika ali v zakonu, za določene obdelave, kot je npr. biometrijska prepoznava 

obrazov ali avtomatska prepoznava registrskih tablic, pa lahko veljajo posebni, strožji režimi 

(Informacijski pooblaščenec 2013, 14). 

Iz posameznih primerov uporabe pametnih videonadzornih sistemov lahko razberemo nekatere 

pomembnejše grožnje za varstvo podatkov, in sicer: 

– Uporaba podatkov videonadzora za namen, za katerega niso bili zbirani, kot npr. uporaba 

komercialnih podatkov za potrebe varnosti in nadzora. 

– Povezovanje podatkov inteligentnega videonadzora med seboj in z različnimi drugimi 

podatki in ustvarjanje novih podatkovnih baz, ki lahko razkrijejo posameznikovo identiteto 

in njegov življenjski slog. 

– Nezadostna označitev in informiranost o nameščenih inteligentnih videonapravah. Na 

samih napravah oziroma ob njih morata biti namreč podana opis in namen naprave, 

sorazmerno glede na stopnjo posega v zasebnost. 
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6 RAZISKAVA SPREJEMANJA UPORABE IKT-JA IN VARSTVA ZASEBNOSTI 

PODATKOV 

 

V nadaljevanju smo izvedli empirično raziskavo, s katero smo želeli proučiti sprejemanje in 

poznavanje tako uporabe IKT-ja v rešitvah pametnih mest kot tudi varstva osebnih podatkov 

pri tem. Uporabili smo kvantitativno metodologijo na populaciji prebivalcev slovenskih mest 

in krajev različnih velikosti. Izbrani vzorec je bil naključen in je zajemal 221 anketirancev. Za 

metodo zbiranja podatkov smo uporabili spletni anketni vprašalnik. Na podlagi zbranih 

podatkov smo izvedli osnovno statistično analizo in preverili pravilnost postavljenih hipotez.  

6.1 Vprašalnik 

Vprašalnik raziskave v celoti obsega 59 vprašanj, ki so glede na kvantitativni značaj raziskave 

večinoma zaprtega tipa. Vprašalnik je bil zasnovan zlasti v smislu, da je omogočil pridobitev 

vseh podatkov, ki smo jih potrebovali pri potrjevanju postavljenih hipotez. Od vseh vprašanj 

jih je 52 razvrščenih v šest sklopov vprašanj in zasnovanih na podlagi 5-stopenjske Likertove 

lestvice, kar nam je omogočilo generiranje sestavljenih spremenljivk za posamezne sklope. 

Sklopi vprašanj se nanašajo na: 

– pogostost uporabe internetnih storitev, 

– mnenje o izboljšanju kakovosti življenja zaradi uporabe rešitev pametnega mesta, 

– zainteresiranost za uporabo rešitev pametnega mesta, 

– pripravljenost na deljenje različnih osebnih podatkov, 

– zaupanje različnim subjektom do ravnanja z osebnimi informacijami in  

– zavedanje nevarnosti za zlorabo osebnih informacij. 

Sklope vprašanj, ki vsebujejo ocenjevanje potencialnih storitev in funkcij pametnega mesta, 

smo ustvarili tako, da smo napravili širok nabor storitev in funkcij, ki so bile izvedene v 

različnih pametnih mestih po svetu, in nato poskušali narediti krajši izbor, ki ne bo preveč 

obsežen in bo obsegal čim bolj tipične rešitve, ki bodo hkrati tudi razumljive povprečnemu 

prebivalcu. Na podoben način, torej prek oženja širših naborov možnosti, smo ustvarili tudi 

sklop vprašanj o pripravljenosti deljenja različnih vrst podatkov ter o zaupanju različnim 

subjektom za ravnanje z osebnimi podatki. Anketa vsebuje štiri demografska vprašanja o spolu, 

starosti, izobrazbi in velikosti kraja prebivanja, na podlagi česar smo ugotavljali obstoj razlik 

med različnimi skupinami prebivalcev glede sprejemanja in zasebnosti pri uporabi IKT-ja v 

rešitvah pametnega mesta.  

Odločili smo se za izvedbo ankete prek spletnega vprašalnika, zato smo anketo vnesli in 

oblikovali v odprtokodni aplikaciji za spletno anketiranje 1KA. 
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6.2 Vzorčenje in pridobivanje podatkov 

V raziskavi smo uporabili slučajnostni vzorec. Zastavljena velikost vzorca je bila 200 enot. 

Ciljno populacijo so predstavljali prebivalci različno velikih slovenskih mest in krajev. Anketni 

vprašalnik je bil objavljen na spletnem portalu 1KA dne 27. 10. 2017 in je bil aktiven do dne 

20. 12. 2017, ko smo zaključili našo anketo. Povabila za sodelovanje v anketi so bila objavljena 

na šestih različnih spletnih forumih, ki so namenjeni tehnologiji oziroma tudi bolj splošni 

problematiki. Največ odgovorov smo uspeli pridobiti prek spletnih forumov »slo-tech.com« in 

»alter.si«. Poleg tega smo povabila pošiljali tudi po elektronski pošti svojim kontaktom in jih 

poprosili, da povezavo do ankete posredujejo naprej. Poslanih je bilo tudi 200 pisnih vabil s 

posredovanim t. i. lepim linkom, ki smo ga pridobili na spletnem portalu 1KA. Ta vabila so bila 

poslana razpršeno po različnih krajih Slovenije, vendar je bil po naših opažanjih odstotek 

odgovorov pri tem načinu precej nizek.  

V zabeleženih odzivih na našo anketo smo zaznali 390 klikov na anketo, 321 delno izpolnjenih 

anket in 221 v celoti dokončanih anket. Zabeleženih je torej 43 % skupnih prekinitev in 26 % 

prekinitev med izpolnjevanjem ankete, kar nas ne preseneča, saj tovrstna tematika ni povsem v 

ospredju vsakodnevnega zanimanja povprečnega prebivalca. 

6.3 Obdelava in analiza rezultatov  

Anketo smo obdelali z analitičnim orodjem SPSS, v katerega smo uvozili podatke naše spletne 

ankete iz  aplikacije 1KA. Odločili smo se, da uporabimo samo v celoti dokončane ankete in se 

s tem izognemo morebitnim težavam pri obdelavi. Vse dokončane ankete so imele zelo nizko 

število posameznih manjkajočih odgovorov, zato smo pri analizi uporabili vseh 221 enot. 

6.3.1 Demografski podatki 

Pri demografskih podatkih smo z vprašalnikom zbrali podatke o spolu, starosti, doseženi 

izobrazbi in velikosti kraja prebivanja. Vsi demografski podatki razen spola so tudi uporabljeni 

v postavljenih hipotezah. 

Na vprašalnik je odgovorilo 78,7 % moških in 21,3 % žensk, kar je verjetno posledica večjega 

zanimanja moških za tehnologijo ter številčnejšega sodelovanja v tovrstnih spletnih forumih. 

V odgovorih so zastopane vse starostne skupine, največja zastopanost pa je v kategorijah v 

razponu od 25 do 54 let. 



 

54 

 

Slika 2: Struktura anketirancev glede na starost 

Največji delež v vzorcu predstavljajo prebivalci z univerzitetno izobrazbo (32,1 %), najmanjši 

pa z manj kot srednješolsko (0,9 %). 

 

Slika 3: Struktura anketirancev glede na izobrazbo 

Kot je razvidno s slike 4, so v vzorcu dokaj enakomerno zastopani prebivalci krajev vseh 

velikosti, pri čemer smo kategorije razdelili na večja mesta nad 100.000 prebivalcev (Ljubljana, 

Maribor), srednje velika mesta od 10.000 do 100.000 prebivalcev in manjša mesta ali kraje do 

10.000 prebivalcev. 
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Slika 4: Struktura anketirancev glede na velikost kraja 

6.3.2 Uporaba IKT-ja 

Z vprašanji glede splošne uporabe IKT-ja smo želeli oceniti, kakšno je poznavanje teh pri 

prebivalcih. 

V prvem vprašanju nas je zanimalo, katere izmed naštetih naprav prebivalci vsaj občasno 

uporabljajo. Najbolj pogosta je uporaba pametnih telefonov, ki jih uporablja kar 93,7 % 

prebivalcev, le en sam anketiranec pa ne uporablja nobene naprave. 

 

Slika 5: Naprave, ki jih uporabljajo prebivalci 

V drugem vprašanju nas je zanimalo, kako pogosto prebivalci uporabljajo različno zahtevne 

storitve, dostopne prek interneta. Rezultati, predstavljeni na sliki 6, so v skladu s pričakovanji. 
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Slika 6: Pogostost izvajanja aktivnosti na internetu 

6.3.3 Uporabnost rešitev pametnega mesta 

Izbrali smo nekaj tipičnih rešitev pametnih mest, ki so že bile uspešno izvedene v različnih 

krajih po svetu, in anketirance poprosili za oceno, koliko bi posamezna rešitev doprinesla k 

izboljšanju kakovosti življenja v njihovem kraju. Stopnjo izboljšanja so lahko ocenili na lestvici 

od 1 – sploh ne bi izboljšala do 5 – zelo veliko bi izboljšala. Rezultati povprečnih ocen, ki so 

predstavljeni na sliki 7, kažejo, da anketiranci največjo uporabnost pripisujejo aplikacijam za 

zdravstvo in nujno pomoč ter za prijavo zapaženih problemov, kot so ceste, infrastruktura in 

kršitve v mestu.  
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Slika 7: Ocena uporabnosti rešitev pametnega mesta 

6.3.4 Varstvo zasebnosti podatkov 

Z zadnjim sklopom vprašanj smo zbrali nekatere podatke, ki se nanašajo na varstvo osebnih 

podatkov.  

Anketirance smo najprej povprašali, v kolikšni meri so pripravljeni deliti različno občutljive 

osebne podatke, če jim to omogoča uporabo storitev in aplikacij. Vrstni red je sorazmerno 

pričakovan (slika 8), saj večina najmanj želi deliti zdravstvene in finančne podatke, nekoliko 

pa presenečajo v celoti zelo nizke ocene, saj pripravljenost v nobeni kategoriji, razen pri 

mnenjih o izdelkih, ni presegla ocene mogoče (ocena 3). 

Tudi odgovori na vprašanje, če kdaj na spletu delijo osebne informacije v zameno za različne 

koristi, so dokaj nizki, saj jih kar 38 % odgovarja, da nikoli, 34,4 % redko, 20,8 % včasih, le 

6,8 % pogosto ter nihče, da vedno. Glede na velik delež uporabe pametnih telefonov med 

anketiranimi predvidevamo, da obstaja precej nezavednega deljenja osebnih informacij. 
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1 – sploh ne    2 – malo verjetno    3 – mogoče   4 – verjetno da    5 – zagotovo 

Slika 8: Pripravljenost deljenja osebnih informacij 

Pri ocenah zaupanja različnim subjektom glede upravljanja z njihovimi osebnimi podatki prav 

tako ugotavljamo dokaj nizko splošno zaupanje. Skupna ocena za vse subjekte je 2,5, kar je 

nekje med majhnim zaupanjem in nevtralnostjo. V zgornji polovici glede zaupanja so 

zdravstvene, finančne in storitvene organizacije ter tudi lokalne oblasti, vendar tudi te v 

glavnem ne presegajo nevtralne ocene. 

 
1 – sploh ne zaupam    2 – malo zaupam    3 – niti da niti ne    4 – precej zaupam    5 – povsem zaupam 

Slika 9: Zaupanje subjektom glede ravnanja z osebnimi podatki 
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Stopnja strinjanja z različnimi trditvami o varnosti podatkov na spletu kaže na dokaj visoko 

povprečno zavedanje nevarnosti. Anketiranci še najbolj zaupajo v točnost in kakovost 

podatkov, ki se hranijo o njih, ki so jo ocenili z oceno 3 – nevtralno, medtem ko se z ostalimi 

trditvami o obstoječi varnosti ne strinjajo, še najmanj s trditvijo, da je večina spletnih strani 

varno okolje, v katerem lahko varno izmenjujemo informacije z drugimi. Skupno povprečje 

vseh trditev je 2,3, kar je še najbližje oceni, da se ne strinjajo, da so podatki varni (ocena 2,0). 

6.4 Potrjevanje hipotez 

V nadaljevanju sledi opis preizkusa hipotez o uporabi IKT-ja in varstvu zasebnosti v pametnem 

mestu, ki smo jih postavili v nalogi.  

Hipoteza 1: Prebivalci menijo, da uporaba rešitev IKT-ja pametnih mest lahko izboljša 

kakovost življenja v njih. 

Mnenje prebivalcev o možnostih izboljšanja kakovosti življenja v mestu na podlagi vpeljave 

IKT-rešitev smo zbrali z anketnim vprašanjem, v katerega smo vključili devet tipičnih rešitev 

pametnih mest in anketirance poprosili, da njihov učinek na izboljšanje ocenijo na lestvici od 1 

– sploh ne bi izboljšala do 5 – zelo veliko bi izboljšala. Iz ocen posameznih devetih postavk 

smo tvorili skupno spremenljivko Izboljšanje kakovosti življenja, ki smo jo izračunali kot 

povprečje vseh ocen. Z izračunom Cronbachovega koeficienta (priloga 2), ki znaša 0,885, smo 

ugotovili notranjo skladnost sestavljene spremenljivke, kar nam je potrdilo, da je mogoče vseh 

devet posameznih trditev obravnavati kot eno spremenljivko. Hipotezo smo preverili s 

preizkusom domneve o vrednosti aritmetične sredine. Kot mejno vrednost za preizkus smo vzeli 

povprečno oceno 2,5, ki predstavlja mnenje, da bi se kakovost življenja v kraju vsaj srednje 

izboljšala. Na podlagi rezultatov preizkusa vrednosti aritmetične sredine (t-test), ki so podani v 

preglednici 1, lahko ugotovimo, da je aritmetična sredina spremenljivke Izboljšanje kakovosti 

življenja 3,2 in je statistično značilno večja od preizkusne vrednosti 2,5. 

Preglednica 1: Preizkus vrednosti aritmetične sredine izboljšanja kakovosti življenja 

 Preizkusna vrednost = 2,5 

t df Stopnja 

značilnosti 

(p-vrednost) 

Razlika 

aritmetične 

sredine 

95-% interval zaupanja 

Spodnja meja Zgornja meja 

Izboljšanje 

kakovosti 

življenja 

11,629 220 0,000 0,70142 0,5825 0,8203 

S tem torej lahko potrdimo hipotezo 1, da se po mnenju prebivalcev z uporabo IKT-ja 

pametnega mesta lahko izboljša kakovost življenja v njem. 
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Hipoteza 2: Poznavanje IKT-ja povečuje interes po uporabi storitev pametnih mest in zavedanje 

o nevarnostih zlorabe osebnih podatkov. 

Pri ocenjevanju poznavanja IKT-ja nas je v smislu pametnega mesta zanimalo, koliko znanja 

in izkušenj že imajo prebivalci z uporabo različnih storitev, ki jih lahko opravljajo prek 

interneta. Podatke o tem smo zbrali z anketnim vprašanjem, v katerem smo združili sklop osmih 

z vidika uporabe različno zahtevnih internetnih storitev in anketirance poprosili, da opredelijo, 

če jih uporabljajo in kako pogosto.  

V prvem delu hipoteze (hipoteza 2a) smo želeli preveriti, ali boljše poznavanje IKT-ja pomeni, 

da bodo prebivalci imeli tudi večji interes za uporabo tipičnih storitev pametnega mesta. Interes 

za uporabo storitev pametnega mesta smo ugotavljali z anketnim vprašanjem, v katerega je bilo 

vključenih osem tipičnih storitev za prebivalce, in anketirance poprosili, da ocenijo verjetnost 

njihove uporabe z ocenami od 1 – zagotovo ne bi uporabljal do 5 – zagotovo bi uporabljal. Tako 

pri poznavanju IKT-ja kot pri interesu po uporabi storitev pametnega mesta smo na podlagi 

posameznih postavk odgovorov tvorili skupno spremenljivko, ki je bila izračunana kot 

povprečna vrednost ocen vseh posameznih trditev. Primernost tvorjenja enotnih spremenljivk 

Poznavanje IKT-ja in Interes po uporabi storitev smo preverili z izračunom Cronbachovega 

koeficienta (priloga 3). Hipotezo smo preverili z linearno regresijsko analizo, v katero smo 

vključili Interes po uporabi storitev kot odvisno spremenljivko in Poznavanje IKT-ja kot 

neodvisno. Iz ustreznih diagramov (priloga 3) smo razbrali tudi normalno porazdeljenost 

slučajnostnih odklonov, njihovo enakomerno razpršenost glede na neodvisno spremenljivko 

(homoskedastičnost) ter normalno porazdeljenost odvisne spremenljivke, kar je pogoj za 

izvedbo regresijske analize. Iz izračuna regresijskih koeficientov lahko ugotovimo, da 

neodvisna spremenljivka Poznavanje IKT-ja statistično značilno vpliva na neodvisno 

spremenljivko Interes po uporabi ter da je ta odnos pozitiven, kot smo predpostavili v naši 

hipotezi. S povečanjem Poznavanja IKT-ja za eno oceno se interes po uporabi v povprečju 

poveča za 0,460 ocene. Korelacijski koeficient R kaže na dokaj šibko povezavo med odvisno 

in neodvisno spremenljivko. Determinacijski koeficient kaže, da lahko samo 8 % variance 

odvisne spremenljivke Interes po uporabi pojasnimo z linearno odvisnostjo od neodvisne 

spremenljivke Poznavanje IKT-ja. 

Preglednica 2: Regresijski model – vpliv poznavanja IKT-ja na interes uporabe 

Model  

Model R R-kvadrat Popravljeni 

R-kvadrat 

Std. napaka 

ocene 

 

1 0,283 0,080 0,076 0,88964  
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Preglednica 3: Regresijski koeficienti – vpliv poznavanja IKT-ja na interes uporabe 

Koeficienti 

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardiz. 

koeficienti 

t Stopnja 

značilnosti 

p B Std. napaka Beta 

 (Konstanta) 2,036 0,311  6,539 0,000 

Poznavanje IKT-ja 0,460 0,106 0,283 4,353 0,000 

 
 Odvisna spremenljivka: Interes po uporabi 

 Neodvisna spremenljivka: Poznavanje IKT-ja 
 

V drugem delu hipoteze (hipoteza 2b) smo preverjali, ali boljše poznavanje IKT-ja povečuje 

zavedanje prebivalcev o nevarnostih zlorabe osebnih podatkov. Zavedanje prebivalcev o 

nevarnostih zlorabe osebnih podatkov smo ugotavljali z anketnim vprašanjem, ki je bilo 

sestavljeno iz sklopa sedmih trditev, ki so ugotavljale stopnjo zavedanja nevarnosti. Ker je 

najvišje strinjanje s trditvami predstavljalo najnižje zavedanje nevarnosti, smo morali ocene 

rekodirati v obratnem vrstnem redu. Na podlagi teh trditev smo tvorili skupno spremenljivko, 

ki je predstavljala povprečje ocen vseh sedmih trditev. Vpliv poznavanja IKT-ja na zavedanje 

nevarnosti smo preverjali prek linearne regresijske analize. Kot je razvidno iz preglednice 4, 

poznavanje IKT-ja nima statistično značilnega vpliva na zavedanje nevarnosti, poleg tega pa je 

odnos med njima celo rahlo negativen, kar je v nasprotju z našo hipotezo, ki je zato v tem delu 

ne moremo potrditi. Večje poznavanje različnih IKT-storitev in njihova pogostejša uporaba 

torej še ne pomenita, da se uporabniki tudi bolj zavedajo možnosti zlorabe.  

Preglednica 4: Regresijska analiza – vpliv poznavanja IKT-ja na zavedanje nevarnosti 

Model  

Model R R-kvadrat Popravljeni 

R-kvadrat 

Std. napaka 

ocene 

 

1 0,116 0,014 0,009 0,60036  

 
Koeficienti 

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardiz. 

koeficienti 

t Stopnja 

značilnosti 

p B Std. napaka Beta 

 (Konstanta) 4,060 0,205  19,769 0,000 

 Poznavanje IKT-ja –0,121 0,070 –0,116 –1,734 0,084 

 
 Odvisna spremenljivka: Zavedanje nevarnosti 

 Neodvisna spremenljivka: Poznavanje IKT-ja 
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Hipoteza 3: Zaupanje do ravnanja z osebnimi podatki vpliva na interes po uporabi storitev 

IKT-ja pametnih mest in na pripravljenost do deljenja osebnih podatkov. 

V prvem delu hipoteze (hipoteza 3a) smo ugotavljali, ali zaupanje prebivalcev do ravnanja z 

njihovimi osebnimi podatki vpliva na interes po uporabi storitev in funkcij pametnega mesta. 

Zaupanje prebivalcev do ravnanja z njihovimi osebnimi podatki smo ugotavljali z anketnim 

vprašanjem, v katerem smo prebivalce poprosili, da ocenijo svoje zaupanje glede ravnanja z 

osebnimi podatki do različnih subjektov, ki lahko nastopajo kot upravljalci ali obdelovalci 

podatkov tudi v pametnem mestu. Celotno oceno zaupanja smo pridobili z izračunom 

povprečne ocene za vse subjekte. Zanesljivost uporabe ene skupne spremenljivke smo potrdili 

z izračunom Cronbach alfe, ki je znašala 0,897 (priloga 4). Vpliv zaupanja do ravnanja z 

osebnimi podatki na interes po uporabi funkcij pametnega mesta smo preverjali z linearno 

regresijsko analizo, pri čemer smo prek ustreznih diagramov zopet potrdili tudi normalno 

porazdeljenost slučajnostnih odklonov in homoskedastičnost (priloga 4). Kot je razvidno iz 

preglednice 5, pa spremenljivka Zaupanje do ravnanja nima statistično značilnega vpliva na 

spremenljivko Interes po uporabi, saj je izračunana stopnja značilnosti p enaka 0,143, kar je 

večje od mejne vrednosti 0,05. S tem tudi celoten regresijski model statistično ni značilen.  

Preglednica 5: Regresijska analiza – vpliv zaupanja do ravnanja na interes uporabe 

Model  

Model R R-kvadrat Popravljeni R-

kvadrat 

Std. napaka 

ocene 

 

1 0,099 0,010 0,005 0,92309  

 

Koeficienti 

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardiz. 

koeficienti 

t Stopnja 

značilnosti 

p B Std. napaka Beta 

 (Konstanta) 3,099 0,192  16,099 0,000 

 Zaupanje do 

ravnanja 

0,104 0,071 0,099 1,469 0,143 

 
 Odvisna spremenljivka: Interes po uporabi 

 Neodvisna spremenljivka: Zaupanje do ravnanja 

Na podlagi tega ugotavljamo, da zaupanje do ravnanja z osebnimi podatki nima statistično 

pomembnega vpliva na interes do uporabe funkcij pametnega mesta in zavračamo prvi del 

hipoteze. Med razlogi za takšen izid se nam zdi mogoče, da prebivalci ne povezujejo uporabe 

storitev pametnega mesta z različnimi subjekti zunaj lokalne uprave. Za preverbo te razlage 

smo izvedli še multivariatno analizo, v katero smo ločeno vključili kot neodvisne spremenljivke 
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vseh osem subjektov, ki smo jih dali na izbiro kot potencialne upravljalce osebnih podatkov. 

Tabela regresijskih koeficientov pokaže, da ima od vseh osmih subjektov statistično značilen 

vpliv na uporabo funkcij samo zaupanje do lokalnih oblasti in administracije, s stopnjo 

značilnosti 0,036 (priloga 4), tako da bi to lahko bil eden od možnih vzrokov. 

V drugem delu hipoteze (hipoteza 3b) smo preverjali, ali zaupanje prebivalcev do ravnanja z 

njihovimi osebnimi podatki vpliva na to, koliko so te podatke pripravljeni deliti. Pripravljenost 

deljenja osebnih podatkov smo ugotavljali z anketnim vprašanjem, ki je zajemalo sklop 12 

kategorij različno občutljivih podatkov, in anketirance poprosili, da ocenijo stopnjo 

pripravljenosti deljenja teh podatkov. Skupno oceno pripravljenosti deljenja podatkov smo 

izračunali kot povprečje ocen vseh 12 sklopov, zanesljivost tega izračuna pa potrdili s Cronbach 

alfa koeficientom, ki znaša 0,887. Morebiten vpliv smo zopet preverjali z linearno regresijsko 

analizo. Na podlagi regresijskih koeficientov, podanih v preglednici 6, ugotavljamo, da 

spremenljivka Zaupanje do ravnanja statistično značilno vpliva na Pripravljenost do deljenja. 

Če se zaupanje prebivalcev do ravnanja s podatki poveča za eno enoto, se pripravljenost do 

deljenja podatkov poveča za 0,411 enote. Skupna količina variance pripravljenosti deljenja 

osebnih podatkov, ki jo lahko pojasnimo z vplivom zaupanja do ravnanja s podatki, je 24 %. 

Na podlagi tega lahko drugi del hipoteze potrdimo. 

Preglednica 6: Regresijska analiza – vpliv zaupanja na deljenje podatkov 

Model  

Model R R-kvadrat Popravljeni R-

kvadrat 

Std. napaka 

ocene 

 

1 0,488 0,239 0,235 0,64681  

 

Koeficienti 

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardiz. 

koeficienti 

t Stopnja 

značilnosti 

p B Std. napaka Beta 

 (Konstanta) 1,203 0,134  8,978 0,000 

 Zaupanje do 

ravnanja 

0,411 0,050 0,488 8,282 0,000 

 
 Odvisna spremenljivka: Pripravljenost deljenja 

 Neodvisna spremenljivka: Zaupanje do ravnanja 
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Hipoteza 4: Mnenje o uporabnosti rešitev IKT-ja pametnih mest in zavedanje pomena varstva 

zasebnosti se razlikuje glede na velikost kraja. 

V prvem delu hipoteze (hipoteza 4a) smo ugotavljali, ali se mnenje prebivalcev o uporabnosti 

IKT-ja v funkcijah pametnega mesta razlikuje glede na to, ali živijo v manjšem ali večjem kraju. 

Mnenje o uporabnosti IKT-ja v funkcijah pametnega mesta smo pridobili na podlagi anketnega 

vprašanja, v katerem so prebivalci ocenjevali, koliko bi vsaka od naštetih osmih rešitev 

izboljšala kakovost življenja v mestu, in iz njih izračunali povprečno oceno. Velikost kraja je v 

vprašalniku razdeljena na tri kategorije, in sicer večje mesto nad 100.000 prebivalcev, kamor 

sodita Ljubljana in Maribor, srednje veliko mesto od 10.000 do 100.000 prebivalcev in manjše 

mesto ali kraj pod 10.000 prebivalcev. Pravilnost hipoteze smo ugotavljali s testom analize 

variance, ki preverja, ali obstaja statistično značilna razlika med vrednostmi aritmetičnih sredin 

več vzorcev. Najprej preverimo, ali je izpolnjen pogoj o enakosti varianc vzorcev (preglednica 

7). Ker je ta pogoj izpolnjen, izvedemo analizo variance. Rezultati analize variance nam v 

preglednici 8 kažejo, da lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja zavrnemo domnevo, da so 

aritmetične sredine enake, in torej lahko potrdimo hipotezo, da se aritmetične sredine ocen 

uporabnosti IKT-ja pametnih mest razlikujejo glede na velikost kraja, v katerem živi prebivalec. 

Preglednica 7: Test homogenosti varianc uporabnosti IKT-rešitev 

Test homogenosti varianc 

 Izboljšanje kakovosti življenja 

Levenova statistika df1 df2 p 

0,430 2 218 0,651 

Preglednica 8: Rezultati analize varianc uporabnosti IKT-rešitev 

ANOVA 

 Izboljšanje kakovosti življenja 

 Vsota kvadratov df Povprečni 

kvadrat 

F p 

 Med skupinami  12,129 2 6,064 8,024 0,000 

 Znotraj skupin  164,751 218 0,756   

 Skupaj 176,880 220    

Iz izračuna aritmetičnih sredin za vse tri velikosti krajev tudi vidimo, da ocene prebivalcev o 

uporabnosti storitev pametnih mest rastejo z velikostjo kraja (preglednica 9). 
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Preglednica 9: Aritmetične sredine uporabnosti IKT-rešitev v različno velikih krajih 

 N Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

 Večje mesto 91 3,43 0,886 

 Srednje veliko mesto 49 3,28 0,787 

 Manjše mesto ali kraj 81 2,90 0,898 

 Skupaj 221 3,20 0,897 

V drugem delu hipoteze (hipoteza 4b) smo preverili, ali velikost kraja vpliva tudi na zavedanje 

prebivalcev o možnosti zlorab osebnih podatkov pri uporabi IKT-storitev. Zavedanje o 

nevarnostih zlorab osebnih podatkov smo ocenili na podlagi stopnje strinjanja s sedmimi 

trditvami, kar smo predstavili že v opisu predhodnih hipotez. Zopet smo izvedli test analize 

variance. Rezultat homogenosti varianc, predstavljen v preglednici 10, kaže, da so variance 

vzorcev enake, analiza variance, predstavljena v preglednici 11, pa tokrat ne zavrača domneve, 

da so aritmetične sredine vzorcev statistično značilno različne. Drugega dela hipoteze, da je 

zavedanje nevarnosti zlorabe osebnih podatkov pri uporabi informacijskih storitev odvisno od 

velikosti kraja, torej ne moremo potrditi. 

Preglednica 10: Test homogenosti varianc zavedanja nevarnosti zlorab 

Test homogenosti varianc 

Zavedanje o nevarnostih 

Levenova statistika df1 df2 p 

0,415 2 218 0,661 

Preglednica 11: Rezultati analize varianc zavedanja nevarnosti zlorab 

ANOVA 

Zavedanje o nevarnostih 

 Vsota kvadratov df Povprečni 

kvadrat 

F p 

Med skupinami  0,581 2 0,290 0,797 0,452 

Znotraj skupin  79,438 218 0,364   

 Skupaj 80,018 220    

Hipoteza 5: Starost in izobrazba prebivalcev vplivata na interes do uporabe storitev IKT-ja 

pametnih mest in na pripravljenost deljenja osebnih podatkov. 

V peti hipotezi nas zanima, če imata starost in izobrazba prebivalcev vpliv na interes za uporabo 

IKT-rešitev pametnega mesta in na pripravljenost za deljenje osebnih podatkov. Spremenljivki 

Interes do uporabe in Pripravljenost deljenja smo predstavili že v predhodnih hipotezah in ju 

torej tvorimo kot enotni spremenljivki, ki smo ju sestavili na podlagi ocen iz sklopov trditev. 
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Oba dela hipoteze smo preverjali z linearno regresijsko analizo, v katero smo kot neodvisni 

spremenljivki vključili Starost in Izobrazbo prebivalcev. 

Najprej smo izvedli linearno regresijsko analizo vpliva starosti in izobrazbe na interes do 

uporabe IKT-rešitev pametnega mesta (hipoteza 5a). V preglednici 12, ki prikazuje rezultate 

regresijske analize, lahko vidimo, da tako starost kot izobrazba prebivalcev nimata statistično 

značilnega vpliva na interes po uporabi. Tudi korelacijski in determinacijski koeficient sta 

nizka. Na podlagi tega zavrnemo prvi del hipoteze in sklepamo, da starost in izobrazba nimata 

vpliva na to, koliko interesa ima posamezen prebivalec do uporabe IKT-rešitev pametnega 

mesta. 

Preglednica 12: Regresijska analiza – vpliv starosti in izobrazbe na interes uporabe 

Model  

Model R R-

kvadrat 

Popravljeni 

R-kvadrat 

Std. napaka 

ocene 

 

1 0,117 0,014 0,005 0,92337  

 

Koeficienti 

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardiz. 

koeficienti 

t Stopnja 

značilnosti 

p B Std. napaka Beta 

 (Konstanta) 2,992 0,246  12,184 2,992 

 Starost 0,084 0,051 0,112 1,645 0,084 

 Izobrazba 0,029 0,042 0,048 0,702 0,029 

 
 Odvisna spremenljivka: Interes po uporabi 

 Neodvisni spremenljivki: Starost, Izobrazba 

V nadaljevanju smo izvedli še linearno regresijsko analizo za preverjanje vpliva starosti in 

dosežene izobrazbe prebivalcev na pripravljenost do deljenja osebnih podatkov pri uporabi 

rešitev pametnega mesta (hipoteza 5b). Rezultati analize v preglednici 14 kažejo precej 

podobno sliko kot pri preverjanju prvega dela hipoteze. Tako starost kot tudi dosežena 

izobrazba nimata statistično značilnega vpliva. Na podlagi tega zavrnemo tudi drugi del 

hipoteze in sklepamo, da starost in izobrazba statistično značilno ne vplivata na to, v kolikšni 

meri je posameznik pripravljen deliti svoje osebne informacije pri uporabi storitev pametnega 

mesta. 
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Preglednica 13: Regresijski model – vpliv starosti in izobrazbe na deljenje podatkov 

Model  

Model R R-kvadrat Popravljeni 

R-kvadrat 

Std. napaka 

ocene 

 

1 0,090 0,008 –0,001 0,73989  

Preglednica 14: Regresijski koef. – vpliv starosti in izobrazbe na deljenje podatkov 

Koeficienti 

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardiz. 

koeficienti 

t Stopnja 

značilnosti 

p B Std. napaka Beta 

 (Konstanta) 2,224 0,195  11,404 0,000 

 Starost –0,033 0,040 –0,055 –0,809 0,419 

 Izobrazba 0,033 0,033 0,067 0,989 0,324 

 
 Odvisna spremenljivka: Pripravljenost deljenja 

 Neodvisni spremenljivki: Starost, Izobrazba  

 

  



 

68 

7 SKLEP 

Pametno mesto je zelo kompleksen sistem, ki integrira dva že sama po sebi zelo zahtevna 

sistema – IKT in mesto. Po opredelitvi je pametno mesto mesto z veliko prisotnostjo 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij, vgrajenih v kritično infrastrukturo in storitve 

(Washburn idr. 2010, po Albino, Berardi in Dangelico 2015, 7). Pametno mesto, v središču 

katerega je IKT, pokriva številna področja. Center za regionalno znanost dunajske tehnološke 

univerze je izdelal model s šestimi karakteristikami oziroma dimenzijami: pametni ljudje, 

pametna ekonomija, pametno upravljanje, pametna mobilnost, pametno okolje in pametno 

življenje (Giffinger idr. 2007, 10). Ta model se tudi sicer v zadnjem obdobju precej pogosto 

uporablja v različnih študijah.  

Znotraj teh modelov so mesta s pomočjo IKT-ja razvila številne funkcije in storitve za 

prebivalce in njihovo kakovostnejše življenje.  

Za svoje delovanje pametna mesta uporabljajo širok nabor tehnologij. Med ključne IKT-je 

štejemo zlasti omrežja senzorskih naprav, komunikacijsko povezljivost, internet stvari, 

množične in odprte podatke, računalništvo v oblaku ter pametne telefone in aplikacije. Vse te 

tehnologije so med seboj pogosto povezane v celostne platforme, ki združujejo vsa funkcijska 

področja in celotno tehnološko arhitekturo v enoten sistem. 

Pametna mesta niso samo IKT-ji, temveč so tudi pametni prebivalci, ki to tehnologijo 

uporabljajo in s tem prispevajo svoj delež k vsakodnevnemu upravljanju mesta in izboljšanju 

kakovosti življenja v njem. Zelo pomembno je torej, da prebivalci sprejmejo uporabo IKT-ja, 

ki podpira delovanje pametnega mesta. Med pomembne faktorje sprejemanja novih tehnologij 

štejemo zaznavanje obstoja tehnologije in storitev pametnega mesta, zaznano uporabnost, 

zaznano enostavnost uporabe, zaupanje v institucije pa tudi zaznane stroške uporabe storitev in 

socialni vpliv (Almuraqab in Jasimuddin 2017, 14). Za izboljšano sprejemanje IKT-jev v 

pametnem mestu je mogoče sprejeti številne ukrepe, kot so boljše informiranje prebivalcev o 

pobudah, vključevanje prebivalcev na različnih nivojih, izboljšanje informacijske pismenosti, 

razvoj ustreznih osebnih storitev in podobno. 

Značilnost vseh teh IKT-jev za pametna mesta je, da zbirajo velike količine novih podatkov o 

okolju, prometu, vozilih, ljudeh idr., ki jih uporabljajo za izvajanje pametnih funkcij. To 

povzroča dodatna tveganja za vdor v zasebnost in zlorabo osebnih podatkov. 

Zasebnost je prav tako identificirana kot eden najpomembnejših dejavnikov pri odločanju 

prebivalcev mest o tem, ali so pripravljeni sodelovati v pobudah pametnih mest ali ne. S tem, 

ko se zmožnosti lokalnih oblasti za pridobivanje podatkov o njih povečujejo, tudi prebivalci 

postajajo bolj zaskrbljeni za svojo zasebnost. Podatki, pridobljeni pri prebivalcih, se namreč 

potencialno lahko uporabijo za beleženje in sledenje aktivnosti posameznika in če se povežejo 

še z ostalimi osebnimi podatki, lahko to prebivalci vidijo kot vdor v zasebnost. 
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Na evropskem nivoju, kot tudi v Sloveniji, je vzpostavljen zakonodajni okvir, ki obravnava to 

tematiko in v določeni meri tudi »zavira« še hitrejše razvijanje pametnih mest. V Sloveniji je 

krovni zakon na področju osebnih podatkov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki 

je usklajen z evropsko zakonodajo. Osrednji zakonodajni okvir EU varstva osebnih podatkov 

predstavlja Direktiva 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 

prostem pretoku takih podatkov, ki jo bo v maju 2018 dokončno zamenjala Uredba (EU) 

2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov), njenim določbam pa se bodo morale prilagoditi 

tudi države članice.  

Tehnologije pametnih mest postajajo vse bolj nevidne, pametne in mobilne. S tem so se pojavili 

tudi novi tipi problemov zasebnosti, ki jih moramo pri razvoju pametnih mest vzeti v obzir, saj 

neustrezno ravnanje z ustvarjenimi informacijami lahko ogrozi posameznikovo zasebnost. 

Glavni razlogi za grožnje zasebnosti, ki jih lahko povzročijo tehnologije pametnih mest, so: 

prekomerno ustvarjanje in kroženje podatkov o mestu in prebivalcih, povzročanje groženj 

zasebnosti zaradi uporabe metod poglobljenega sklepanja, šibka anonimizacija in omogočanje 

reidentifikacje, netransparentnost in avtomatizacija, dajanje pridobljenih podatkov v ponovno 

uporabo za drug namen ter neobstoječa ali fiktivna privolitev za obdelavo podatkov. 

Pri uporabi tehnologij pametnih mest pa imajo prebivalci tudi svoje zakonsko določene pravice 

za varovanje osebnih podatkov, ki jih lahko uveljavljajo pri upravljalcu in so opisane tudi v IV. 

poglavju nove Splošne uredbe o varstvu podatkov. Poleg tega morajo zlasti v primeru uporabe 

novih tehnologij, ki bi z obdelavo lahko povzročile tveganje za pravice in svoboščine 

posameznikov, pred obdelavo opraviti tudi oceno učinka obdelave na varstvo osebnih podatkov 

(DPIA) in pridobiti mnenje informacijskega pooblaščenca (35. člen Splošne uredbe o varstvu 

podatkov).  

V nadaljevanju povzemamo ključne ugotovitve analize sprejemanja uporabe IKT-ja med 

prebivalci in njihovega odnosa do varstva osebnih podatkov, ki smo jo napravili na podlagi 

podatkov izvedene ankete. 

S prvo hipotezo smo želeli preveriti, ali uporabniki menijo, da bi rešitve pametnih mest lahko 

izboljšale kakovost njihovega življenja v mestu. Iz širšega nabora IKT-rešitev smo izbrali nekaj 

najbolj pogosto uvedenih rešitev iz različnih področij delovanja pametnega mesta, ki bi bile 

hkrati tudi dovolj razumljive širšemu krogu prebivalcev. Za preizkusno vrednost smo vzeli 

oceno o vsaj srednjem izboljšanju kakovosti življenja. Rezultati so potrdili, da prebivalci 

menijo, da uporaba IKT-rešitev pametnih mest lahko izboljša kakovost njihovega življenja v 

mestu, kar po našem mnenju kaže na splošno pozitivno naravnanost do tovrstnih projektov. 

Z drugo hipotezo smo preverjali, kakšen vpliv ima nivo poznavanja IKT-ja posameznika. Pri 

tem smo poznavanje IKT-ja ocenjevali na podlagi tega, katere storitve uporablja na internetu in 

kako pogosto. Najprej smo preverili, če boljše poznavanje IKT-ja povečuje interes po uporabi 

tipičnih storitev pametnega mesta. Pozitivna povezanost obeh pojavov sicer ni zelo močna, 
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vendar nedvomno obstaja. Iz tega bi lahko tudi sklepali, da bi z ustreznim izobraževanjem in 

promocijo znanj IKT-ja povečali tudi zanimanje za uporabo storitev pametnih mest.  

V nadaljevanju smo preverili še, če boljše poznavanje IKT-ja pomeni tudi, da se prebivalci bolj 

zavedajo nevarnosti zlorabe osebnih podatkov, ki jih uporaba prinaša. Tu povezave nismo 

mogli potrditi, iz česar sklepamo, da se s pogosto uporabo različnih internetnih storitev ne 

povečuje zavedanje o nevarnostih, temveč bi tovrstno ozaveščenost prebivalci morali pridobiti 

na drug način. 

V tretji hipotezi smo ugotavljali morebiten vpliv zaupanja do različnih organizacij glede 

ravnanja z osebnimi podatki. Najprej smo preverjali, če skupno zaupanje vpliva na to, koliko 

posameznik želi uporabljati storitve pametnih mest. Ugotovili smo, da tega vpliva ne moremo 

potrditi. Med možnimi razlogi za takšen izid se nam je zdelo mogoče, da prebivalci uporabe 

storitev pametnega mesta ne povezujejo z različnimi organizacijami zunaj lokalne uprave. To 

razmišljanje se nam je tudi potrdilo z izračunom odvisnosti za vseh osem upoštevanih 

organizacij ločeno, saj je imelo med njimi edino zaupanje do lokalnih oblasti in administracije 

statistično značilen vpliv. 

Preverili smo še, če ima zaupanje do ravnanja z osebnimi podatki vpliv na to, ali posamezniki 

želijo deliti svoje podatke na spletu. Tu se je pokazala statistično značilna povezava, zato lahko 

potrdimo, da večanje zaupanja do upravljalcev podatkov povečuje pripravljenost do tega, da se 

jim pri uporabi storitev posreduje osebne podatke. Iz tega lahko zaključimo, da je pomembno, 

da si organizacije in še zlasti lokalna uprava pridobijo čim večje zaupanje, ker bo to pripomoglo 

k večji pripravljenosti posredovanja osebnih podatkov pa tudi k večji uporabi rešitev pametnega 

mesta. 

S četrto hipotezo smo želeli preveriti, ali ima pri rešitvah pametnih mest velikost kraja kakšen 

vpliv na dojemanje. Najprej smo preverjali, ali velikost kraja vpliva na to, koliko uporabne se 

zdijo rešitve pametnih mest prebivalcem. Dobili smo potrditev te hipoteze, iz povprečnih 

vrednosti ocen uporabnosti pa lahko razberemo, da je zaznana uporabnost tem večja, večji kot 

je kraj. Ta ugotovitev ni presenetljiva, saj so bile rešitve pametnih mest primarno razvite za 

velika mesta in so se šele v nadaljevanju širile tudi na manjše kraje in skupnosti, in kaže na to, 

da je v manjših krajih verjetno treba ubrati drugačen način promocije kot v velikih.  

To pa ne velja za drugi del hipoteze, v katerem smo ugotavljali, če velikost kraja vpliva tudi na 

to, v kolikšni meri se prebivalci zavedajo pomena varstva osebnih podatkov, saj v različno 

velikih krajih nismo zaznali statistično značilnih razlik. 

V zadnji, peti hipotezi smo želeli ugotoviti, koliko na dojemanje pametnih mest vplivata starost 

in izobrazba prebivalcev. Preverjali smo, ali ta dva dejavnika vplivata na to, koliko posamezni 

prebivalec želi uporabljati storitve pametnih mest in koliko je pri uporabi pripravljen 

posredovati svoje podatke. Rezultati so pokazali, da starost in izobrazba ne vplivata niti na željo 
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po uporabi storitev pametnih mest niti na to, koliko je prebivalec pripravljen posredovati svoje 

osebne podatke, tako da smo peto hipotezo v celoti zavrnili.  

Do neke mere je rezultat obeh delov pete hipoteze nepričakovan, saj smo pričakovali večji 

interes za uporabo storitev in morda tudi pripravljenost deljenja podatkov pri mlajši in bolj 

izobraženi populaciji. Rezultat nakazuje, da je informacijska kultura v dobršni meri že prodrla 

v vse sloje družbe. Pri tem pa moramo upoštevati tudi morebiten vpliv omejitve raziskave, saj 

smo ankete izvajali prek spletnega vprašalnika, dobršen del anketirancev pa je do ankete 

dostopal prek spletnih forumov, ki so usmerjeni v IKT in internetne tehnologije, kar že samo 

po sebi pomeni, da so odgovarjali prebivalci z dostopom do interneta in določeno 

naklonjenostjo ter z informacijskim znanjem. 
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Priloga 1 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani! 

 

Prosim vas za sodelovanje v anketi, v okviru moje magistrske naloge na Fakulteti za management v 

Kopru z naslovom "Pomen informacijske tehnologije in varstva zasebnosti pri razvoju pametnih 

mest". 

 

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 7 minut. Anketa je popolnoma anonimna, 

pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za namen raziskave. Za sodelovanje se vam že vnaprej 

zahvaljujem. 

 

Iztok Pšenica  

 

 

Q1 - Katere naprave vsaj občasno uporabljate ?  
Možnih je več odgovorov  
 

 Namizni računalnik  

 Prenosni računalnik  

 Tablični računalnik  

 Pametni mobilni telefon  

 Navaden mobilni telefon  

 Pametna televizija  

 Nič od tega  

 

 

Q2 - Kako pogosto izvajate na internetu sledeče aktivnosti ? 

  

 

 Nikoli Nekajkrat 

letno 
Nekajkrat 

mesečno 
Nekajkrat 

tedensko 
Dnevno 

Iskanje splošnih informacij preko iskalnikov 

(Google, Yahoo...)      

Uporaba družabnih omrežij (Facebook, 

Instagram, Tweeter idr.)      

Kupovanje izdelkov preko spletnih trgovin      
Plačevanje računov preko spleta      
Uporaba administrativnih storitev e-uprave      
Online rezervacija prenočišč in počitnic      
Uporaba navigacije preko telefona (npr. Google 

Zemljevid)      

Uporaba internet telefona (npr. Skype, 

FaceTime, Hangouts)      

 

 

Q3 - Kako bi označili kraj v katerem živite ?  
 

 Večje mesto (Ljubljana, Maribor)  

 Srednje veliko mesto (10.000 – 100.000 prebivalcev)  

 Manjše mesto ali kraj (manj kot 10.000 prebivalcev)  
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Q4 - Ali bi/je uporaba sledečih informacijskih rešitev, po vašem mnenju izboljšala kakovost življenja v 

vašem mestu/kraju ?  
 

 Sploh ne 

bi 

izboljšala 

Malo bi 

izboljšala 
Srednje bi 

izboljšala 
Precej bi 

izboljšala 
Zelo 

veliko bi 

izboljšala 
Nadzor in obveščanje o onesnaženosti, hrupu, 

vibracijah idr. preko aplikacij      

Iskanje prostih parkirnih mest preko aplikacij      
Aplikacije za uporabo javno dostopnega 

prevoza (električni avti, kolesa, taksi)      

Obvestila o poslovnih priložnostih v mestu 

preko interneta/aplikacij      

Dostop do administrativnih storitev mesta preko 

interneta/aplikacij      

Aplikacije za prijavo opaženih problemov v 

mestu (ceste, infrastruktura, kriminal)      

Prispevanje pobud in glasovanje o rešitvah v 

mestu preko interneta/aplikacij      

Nadzor na daljavo starejših in obolelih na domu      
Aplikacije za pozivanje nujne pomoči      
 

 

Q5 - Ali bi/ste uporabljali sledeče informacijske storitve v mestu, če bi bile/so na voljo ?  
 

 Zagotovo 

ne bi 

uporabljal 

Malo 

verjetno da 

bi 

uporabljal 

Mogoče 

da, 

mogoče ne 

Verjetno 

bi 

uporabljal 

Zagotovo 

bi 

uporabljal 

Iskanje prostih parkirnih mest preko aplikacij      
Aplikacije za uporabo javno dostopnega 

prevoza (električni avti, kolesa, taksi)      

Opozarjanje na kulturne športne in druge 

dogodke v mestu preko aplikacij      

Obvestila o poslovnih priložnostih v mestu 

preko interneta/aplikacij      

Opravljanje administrativnih storitev mesta 

preko interneta/aplikacij      

Aplikacije za prijavo opaženih problemov v 

mestu (ceste, infrastruktura, kriminal)      

Prispevanje pobud in glasovanje o rešitvah v 

mestu preko interneta/ aplikacij      

Aplikacije za pozivanje nujne pomoči      
 

 

Q6 - Ali ste kdaj na spletu delili vaše osebne informacije v zameno za različne koristi ?  
 

 Nikoli  

 Redko  

 Včasih  

 Pogosto  

 Vedno  
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Q7 - Ali bi bili/ste pripravljeni deliti sledeče zasebne informacije, če bi vam to omogočilo uporabo 

aplikacij in storitev ?  
 

 Sploh ne Malo 

verjetno 
Mogoče Verjetno 

da 
Zagotovo 

datum rojstva      
telefonska številka      
hobiji in interesi      
mesečni prihodek      
finančno stanje      
zdravstveni podatki (zdrav. stanje, pregledi)      
podatki in objave na socialnih omrežjih      
vaši e-mail naslovi      
lokacijski podatki mobilnega telefona       
mnenje o izdelkih      
nakupovalne navade      
podatki o porabi energije, vode       
 

Q8 - Koliko zaupate sledečim subjektom glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki ?  
 

 Sploh ne 

zaupam 
Malo 

zaupam 
Niti da niti 

ne 
Precej 

zaupam 
Povsem 

zaupam 
Iskalniki(npr. Google)      
Socialna omrežja (npr. Facebook, Twitter...)      
TV operaterji, internetni operaterji in mobilni 

operaterji      

Spletne trgovine      
Storitvena podjetja (elektrika, vodovod, 

ogrevanje, plin, komunala…)      

Lokalne oblasti in administracija      
Finančne institucije      
Zdravstvene organizacije      
 

Q9 - Kako močno bi se strinjali z naslednjimi izjavami?   
 

 Sploh se 

ne strinjam 
Se ne 

strinjam 
Sem 

nevtralen 
Se 

strinjam 
Povsem se 

strinjam 
Podjetja in organi oblasti upravljajo osebne 

informacije o uporabnikih na primeren in 

zaupen način.  
     

Količina osebnih informacij, ki jih privatna 

podjetja in organi oblasti zbirajo preko interneta 

ni velika. 
     

Točnost in kvaliteta osebnih podatkov, ki se 

shranjujejo o meni je visoka.      

Internet je mogoče uporabljati anonimno, brez 

da bi kdorkoli izvedel za naše aktivnosti.      

Moja osebna identiteta je zasebna in ne more 

biti odkrita ali zlorabljena.      

Večina spletnih strani so varna okolja v katerih 

lahko varno izmenjujemo informacije z 

drugimi. 
     

Večina spletnih strani so zanesljiva okolja kjer 

izvajamo poslovne transakcije.      
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Q10 - Katera od naštetih trditev bi veljala za vas glede upravljanja zasebnosti zbiranja osebnih 

informacij?  
 

 Prevzamem pobudo pri upravljanju nastavitev zasebnosti.  

 Upravljam nastavitve zasebnosti, ko se zavem težav.  

 Ne upravljam aktivno nastavitev zasebnosti.  

 Drugo:  

 

 

BLOK (1) ( Demografija )   
XSPOL - Spol:  
 

 Moški  

 Ženski  

 

 

BLOK (1) ( Demografija )   
XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spadate?  
 

 do 24 let  

 25 - 34 let  

 35 - 44 let  

 45 - 54 let  

 55 - 64 let  

 nad 65 let  

 

 

BLOK (1) ( Demografija )   
XIZ1a2 - Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 

 

 Manj kot srednja šola  

 Srednja šola  

 Višja šola  

 Visoka šola  

 Univerzitetna  

 Magisterij  

 Doktorat  
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Priloga 2 Izpisi analize uporabnosti IKT rešitev pametnega mesta 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Ali bi/je uporaba sledečih in: 

Nadzor in obveščanje o 

onesnaženosti, hrupu, 

vibracijah idr. preko aplikacij 

2,49 1,223 218 

Ali bi/je uporaba sledečih in: 

Iskanje prostih parkirnih 

mest preko aplikacij 

3,03 1,384 218 

Ali bi/je uporaba sledečih in: 

Aplikacije za uporabo javno 

dostopnega prevoza 

(električni avti, kolesa, taksi) 

3,27 1,289 218 

Ali bi/je uporaba sledečih in: 

Obvestila o poslovnih 

priložnostih v mestu preko 

interneta/aplikacij 

2,78 1,216 218 

Ali bi/je uporaba sledečih in: 

Dostop do administrativnih 

storitev mesta preko 

interneta/aplikacij 

3,39 1,183 218 

Ali bi/je uporaba sledečih in: 

Aplikacije za prijavo 

opaženih problemov v 

mestu (ceste, infrastruktura, 

kriminal) 

3,54 1,128 218 

Ali bi/je uporaba sledečih in: 

Prispevanje pobud in 

glasovanje o rešitvah v 

mestu preko 

interneta/aplikacij 

3,33 1,229 218 

Ali bi/je uporaba sledečih in: 

Nadzor na daljavo starejših 

in obolelih na domu 

3,48 1,223 218 

Ali bi/je uporaba sledečih in: 

Aplikacije za pozivanje 

nujne pomoči 

3,56 1,347 218 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,885 ,887 9 

 

 

T-Test 

T-TEST 

 /TESTVAL=2.5 

 /MISSING=ANALYSIS 

 /VARIABLES=Izb.kakov.živ 

 /CRITERIA=CI(.95). 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Izb.kakov.živ 221 3,2014 ,89666 ,06032 

 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 2.5 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Izb.kakov.živ 11,629 220 ,000 ,70142 ,5825 ,8203 
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Priloga 3 Izpisi analize vpliva poznavanja IKT 
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Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,717 ,731 8 

a. Predictors: Poznavanje IKT 

 

Regression 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 Poznavanje IKTb . Enter 

a. Dependent Variable: Interes po uporabi 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,283a ,080 ,076 ,88964 

a. Predictors: (Constant), Poznavanje IKT 

b. Dependent Variable: Interes po uporabi 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 14,995 1 14,995 18,946 ,000b 

Residual 171,746 217 ,791   

Total 186,741 218    

a. Dependent Variable: Interes po uporabi 

b. Predictors: (Constant), Poznavanje IKT 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 95,0% Confidence Interval 

for B 

B Std. Error Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 

(Constant) 2,036 ,311  6,539 ,000 1,423 2,650 

Poznavanje 

IKT 
,460 ,106 ,283 4,353 ,000 ,252 ,668 

a. Dependent Variable: Interes po uporabi 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,872 ,876 8 

a. Dependent Variable: Interes po uporabi 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,706 8 

a. Dependent Variable: Zavedanje nevarnosti 

 

Regression 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 
Poznavanje 

IKTb 
. Enter 

a. Dependent Variable: Zavedanje nevarnosti 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,116a ,014 ,009 ,60036 1,913 

a. Predictors: (Constant), Poznavanje IKT 

b. Dependent Variable: Zavedanje nevarnosti 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,084 1 1,084 3,008 ,084b 

Residual 78,934 219 ,360   

Total 80,018 220    

a. Dependent Variable: Zavedanje nevarnosti 

b. Predictors: (Constant), Poznavanje IKT 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 95,0% Confidence Interval 

for B 

B Std. Error Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 

(Constant) 4,060 ,205  19,769 ,000 3,656 4,465 

Poznavanje 

IKT 
-,121 ,070 -,116 -1,734 ,084 -,258 ,016 

a. Dependent Variable: Zavedanje nevarnosti 
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Priloga 4 Izpisi analize vpliva zaupanja do ravnanja z osebnimi podatki 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,897 8 

a Predictors: Zaupanje do ravnanja 

 

Regression 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,099a ,010 ,005 ,92309 

a. Predictors: (Constant), Zaupanje do ravnanja 

b. Dependent Variable: Interes po uporabi 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,838 1 1,838 2,157 ,143b 

Residual 184,904 217 ,852   

Total 186,741 218    

a. Dependent Variable: Interes po uporabi 

b. Predictors: (Constant), Zaupanje do ravnanja 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3,099 ,192  16,099 ,000 

Zaupanje do ravnanja ,104 ,071 ,099 1,469 ,143 

a. Dependent Variable: Interes po uporabi 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3,178 ,201  15,798 ,000 

Iskalniki (npr Google) -,069 ,082 -,083 -,836 ,404 

Socialna omrežja (npr. 

Facebook, Twitter...) 
-,033 ,093 -,035 -,357 ,721 

TV operaterji, internetni in 

mobilni operaterji 
,115 ,090 ,134 1,277 ,203 

Spletne trgovine -,057 ,081 -,067 -,697 ,487 

Storitvena podjetja 

(elektrika, vodovod, plin...)  
-,064 ,112 -,077 -,571 ,568 

Lokalne oblasti in administr. ,248 ,118 ,323 2,110 ,036 

Finančne institucije -,139 ,087 -,194 -1,592 ,113 

Zdravstvene organizacije ,048 ,084 ,062 ,569 ,570 

a. Dependent Variable: Interes po uporabi 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,155a ,024 ,020 ,91643 

a. Predictors: (Constant), Lokalne oblasti in administracija 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4,494 1 4,494 5,351 ,022b 

Residual 182,247 217 ,840   

Total 186,741 218    

a. Dependent Variable: Interes po uporabi 

b. Predictors: (Constant), Lokalne oblasti in administracija 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3,038 ,155  19,582 ,000 

Lokalne oblasti in 

administracija 
,118 ,051 ,155 2,313 ,022 

a. Dependent Variable: Interes po uporabi 



Priloga 4 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,887 12 

a. Dependent Variable: Pripravljenost deljenja 

 

Regression 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 
Zaupanje do 

ravnanjab 
. Enter 

a. Dependent Variable: Pripravljenost deljenja 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,488a ,239 ,235 ,64681 

a. Predictors: (Constant), Zaupanje do ravnanja 

b. Dependent Variable: Pripravljenost deljenja 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 28,696 1 28,696 68,592 ,000b 

Residual 91,621 219 ,418   

Total 120,317 220    

a. Dependent Variable: Pripravljenost deljenja 

b. Predictors: (Constant), Zaupanje do ravnanja 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,203 ,134  8,978 ,000 

Zaupanje do ravnanja ,411 ,050 ,488 8,282 ,000 

a. Dependent Variable: Pripravljenost deljenja 
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Priloga 5 Izpisi analize vpliva velikosti kraja 

 
Oneway 
 
 

Descriptives 

Izb.kakov.živ 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Večje mesto 91 3,4251 ,88553 ,09283 3,2406 3,6095 1,11 5,00 

Srednje veliko 

mesto 
49 3,2812 ,78702 ,11243 3,0551 3,5072 1,00 4,89 

Manjše mesto ali 

kraj 
81 2,9019 ,89754 ,09973 2,7035 3,1004 1,00 5,00 

Total 221 3,2014 ,89666 ,06032 3,0825 3,3203 1,00 5,00 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Izb.kakov.živ 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,430 2 218 ,651 

 

 

ANOVA 

Izb.kakov.živ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 12,129 2 6,064 8,024 ,000 

Within Groups 164,751 218 ,756   

Total 176,880 220    
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Oneway 
 

 

 

Descriptives 

Zavedanje o nevarnostih 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Večje mesto 91 3,6609 ,58579 ,06141 3,5389 3,7829 1,71 5,00 

Srednje veliko 

mesto 
49 3,6968 ,60019 ,08574 3,5244 3,8692 2,86 5,00 

Manjše mesto ali 

kraj 
81 3,7760 ,62513 ,06946 3,6378 3,9142 2,43 5,00 

Total 221 3,7111 ,60309 ,04057 3,6311 3,7910 1,71 5,00 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Zavedanje o nevarnostih 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,415 2 218 ,661 

 

 

 

ANOVA 

Zavedanje o nevarnostih 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,581 2 ,290 ,797 ,452 

Within Groups 79,438 218 ,364   

Total 80,018 220    

 



Priloga 6 

 

 

 

 

Priloga 6 Izpisi analize vpliva starosti in izobrazbe 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 
Izobrazba , 

Starostb 
. Enter 

a. Dependent Variable: Interes po uporabi 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,117a ,014 ,005 ,92337 1,834 

a. Predictors: (Constant), Izobrazba , Starost 

b. Dependent Variable: Interes po uporabi 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,577 2 1,288 1,511 ,223b 

Residual 184,164 216 ,853   

Total 186,741 218    

a. Dependent Variable: Interes po uporabi 

b. Predictors: (Constant), Izobrazba , Starost 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,992 ,246  12,184 ,000 

Starost ,084 ,051 ,112 1,645 ,101 

Izobrazba  ,029 ,042 ,048 ,702 ,483 

a. Dependent Variable: Interes po uporabi 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 
Izobrazba , 

Starostb 
. Enter 

a. Dependent Variable: Pripravljenost deljenja 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,090a ,008 -,001 ,73989 1,882 

a. Predictors: (Constant), Izobrazba , Starost 

b. Dependent Variable: Pripravljenost deljenja 
 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,976 2 ,488 ,892 ,412b 

Residual 119,341 218 ,547   

Total 120,317 220    

a. Dependent Variable: Pripravljenost deljenja 

b. Predictors: (Constant), Izobrazba , Starost 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,224 ,195  11,404 ,000 

Starost -,033 ,040 -,055 -,809 ,419 

Izobrazba  ,033 ,033 ,067 ,989 ,324 

a. Dependent Variable: Pripravljenost deljenja 

 

 


