


Izzivi današnjega časa

Problemi ruralnih področij:

● izseljevanje, slaba kakovost bivanja za 
starejše

● ukinjanje storitev (banke, bankomati, pošte, 
vrtci, šole, volišča, medicinska oskrba, javni 
promet)

● dražja infrastruktura: vzpostavitev 
širokopasovnih povezav, vzdrževanje cestne 
infrastrukture,...

● ni ekonomskih podlag za dejavnosti (taksi 
prevozi, dostava hrane, delitvena ekonomija)

Problemi urbanih področij:

● dvig cen nepremičnin
● prometni kolapsi
● getoizacija
● onesnaženost
● slaba splošna kakovost bivanja



Izzivi današnjega časa

Manj razvite regije
Afrika, Azija Brez Japonske), latinska Amerika, Karibi, Oceanija
1950: 1,5 mlrd; 2010: 6 mldr; 2050: 8 mlrd

Bolj razvite regije
Evropa, Severna Amerika, 
Avstralija, Japonska, Nova 
Zelandija (1950: 1 mlrd; 2010: 
1,3 mlrd; 2050: 1,5 mlrd)

urbano prebivalstvo

ruralno prebivalstvo

Milijoni

Milijoni



Pametna vas = 
Pametno, privlačno in sodobno podeželje!

• Zaustavitev odhajanja ljudi s podeželja, stabiliziranje staranja 
podeželskega prebivalstva.

• Z mesti primerljiva kvaliteta storitev in bivanja.
• Odpiranje novih in kvalitetnih delovnih mest na podeželju.
• Sodobna infrastruktura - prometna, okoljska, energetska, 

šolska, zdravstvena, socialna, storitvena (trgovine, pošte, 
banke…)

• Sodobne širokopasovne povezave - temelj digitalizacije (4G, 
5G, optika)

Pametna mesta = 200.000+ ljudi, Pametne vasi = vse ostalo

Kaj so Pametne vasi?

V ospredju postavimo 
posameznika in družbo, 

ne zaslužek.





Primeri in dobre prakse



● precizno kmetijstvo (zmanjšanje vložka in 
maksimiranje izkoristka s pomočjo senzorjev in 
podpornih sistemov odločanja)

● Minimalni vplivi na okolje
● izboljšanje verige ponudbe hrane ob zaščiti virov in 

okolja, spremljanje živilskih verig, povezovanje malih 
proizvajalcev in potrošnikov

● organiziranje ponudbe storitev in e-strojni krožki
● vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 

(predelava mesa, mleka, vina, turizem, obiski šol)
● avtomatizacija proizvodne verige (robotizacija, 

senzorika, IoT)

Primeri in dobre prakse
Kmetijstvo in prehrana



● INO Brežice: pametni mulčerji z interno diagnostiko 
● Ekodar ekološko meso Zadruga Saleška dolina: 

spletna trgovina in popolna sledljivost od 
proizvajalca do kupca (QR koda na proizvodu)

● Pantheon Farming (Datalab): celovit nadzor 
sistemski nadzor nad kmetijskim gospodarstvom, 
integracija IoT, in senzorike in bigdata

Primeri in dobre prakse
Kmetijstvo in prehrana



● Trapview (podjetje EFOS) v okviru projekta 
Grevislin Interreg Slo-Ita (vzpostavitev 
sodobnega omrežja merilnih postaj na izbranih 
mikro-lokacijah, ki bo avtomatsko in v realnem 
času spremljalo prisotnost koristnih in 
škodljivih žuželk ter spor)

● SPON - sistem za podporo odločanju o 
namakanju (projekt LIFE ViVaCCAdapt) na 
podlagi monitoringa parametrov vlage v tleh 
omogoča optimalno namakanje kultur)

Primeri in dobre prakse
Kmetijstvo in prehrana



● skupna raba vozil
● navezava z javnim prometom
● raba občinskih, gasilskih, šolskih vozil, ki 

stojijo
● elektrifikacija

Zavod Sopotniki: brezplačni prevozi za starejše 
(65+) na podeželju z vozniki prostovoljci. Digitalna 
platforma povezuje koordinatorje, prostovoljce, 
starostnike (navigacija, določanje terminov, 
usklajevanje, poročanje) 

Primeri in dobre prakse
Mobilnost



● decentralizirana energetika, pametna omrežja
● obnovljivi viri: lesna biomasa, sončna energija, MHE, 

geotermalna, vrtina
● energetske zadruge
● baterijski zalogovniki
● polnilnice električnih avtomobilov, avtomobili kot 

e-zalogovniki

Primeri in dobre prakse
Energetika

● Gen-I: pametna energetska omrežja, pametni 
baterijski domači zalogovniki (baterije v 
električnih vozilih)

● Suncontract: decentraliziran energetski trg na 
osnovi blockchaina, neposredna povezava 
proizvajalcev in potrošnikov energije



Primeri dobrih praks v Sloveniji
Turizem

● Terme Olimia: povezovanje (elitnih) turističnih 
destinacij in lokalnih pridelovalcev hrane in 
ostalih storitev

● razširjena turistična ponudba
● digitalne platforme za rezervacije
● turistične kartice
● povezave hotelske ponudbe z lokalno pridelano hrano
● električne polnilnice za kolesa
● razpršeni hoteli: sodelovanje večjega števila posameznikov, ki v sklopu turistične 

kooperative skupaj upravljajo nastanitve



Primeri dobrih praks v Sloveniji
Zdravje in sociala

● Zdravstvo: e-zdravje (pametne naprave, 
telemedicina), prevozi namesto 
hospitalizacije

● Opravljanje socialnih storitev: pomoč na 
domu, dnevni centri za starejše, socialno 
podjetništvo

● Izobraževanje: e-učenje na daljavo

● Bolnišnica Slovenj Gradec: telemedicinsko 
spremljanje zdravja kroničnih bolnikov v 
domačem okolju (projekt United4Health)



● pametne občinske uprave
● podpora razvoju drobnega gospodarstva in 

podjetništva
● nove ekononske paradigme (storitvene 

dejavnosti, delitvena ekonomija...)
● krožno gospodarstvo, ki zmanjšuje odpadke in 

varčuje z viri
● bio-osnovano gospodarstvo prek evolucije 

raziskav, inovacij in tehnologije 

○ Primer pametne vasi RenGen na 
Nizozemskem

Primeri dobrih praks v Sloveniji
Gospodarstvo in javna uprava



Primeri dobrih praks v Sloveniji
Visokotehnološka podjetja

● KLS Ljubno - najbolj robotizirano podjetje 
v Sloveniji

● Yaskawa Kočevje - proizvodnja robotov



Vloga EU

● Iniciativa “EU akcija za pametne vasi” je nabor 
ukrepov in politik, ki se ukvarjajo z razvojem 
podeželja)

● Zagon iniciative aprila 2017 v Bruslju, Konferenca 
na Bledu aprila 2018, Blejska deklaracija

● Okrogle mize in ostali dogodki širom po Evropi

● Pojem Smart Villages -  Pametne vasi se vse bolj 
uveljavlja v EU

● Podpora komisarke za demografijo Dubravka. 
Šuica



Trenutno stanje

● PV v Resoluciji EP o podeželskih, 
gorskih in odmaknjenih področjih

● EP Odbor za regionalni razvoj: 13,5 
milijarde EUR za razvoj podeželja,  
2,4 milijarde EUR za Pametne vasi v 
ESRR

● V okviru SKP je digitalizacija 
podeželskih območij eden od 
pomembnih ciljev



Kako do sredstev?

● Financiranje v finančni perspektivi 2021 - 2028

● Program LEADER+ v okviru Lokalnih akcijskih skupin (LAS)

● Sredstva iz:

○ Primarno iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 

○ + Regionalnega sklada, 

○ + Socialnega sklada 

● Horizon2020, InterReg (primer Smart Digital Transformation of Villages in the 
Alpine Space)



Občine
• Zagotavljanje cestne, okoljske, gospodarske 

infrastrukture
• Zagotovitev kvalitetnih širokopasovnih povezav
• Zagotavljanje šolske, zdravstvene, socialne, kulturne 

infrastrukture
• Pomoč pri krepitvi človeških virov na lokalnem nivoju

Nevladne organizacije 
• KGZS – prenos znanja, usposabljanja NPK, poslovni 

načrti
• ZZS – organizacija proizvodnje in trženje
• Regionalne in lokalne razvojne agencije
• Društva (upokojenci, turistična, gasilska) in zavodi

Partnerji v projektu 
pametnih vasi



Evropska Unija
• EU akcija za pametne vasi (EK), pripravljalni ukrep “Pametna podeželska območja v 21. 

stoletju” (EP)
• SKP, Kohezijska politika, Obzorje 2020, InterReg, CLLD, makroregije
• Pametna specializacija, EFSI

Država
• Podpora enakomernemu in policentričnemu razvoju Slovenije
• Zagotavljanje šolske, zdravstvene, socialne, kulturne infrastrukture
• Primerno financiranje občin 
• MKGP - vključitev Pametnih vasi v strateški načrt SKP
• Vključitev Pametnih vasi v partnerski sporazum in operativne programe za črpanje 

kohezijskih sredstev (KS, ESRR, SS)

Partnerji v projektu 
pametnih vasi



Ključni smo pametni ljudje, 
katerih je v Sloveniji in EU dovolj.

vir: Slovenske novice



Kako naprej ?

Postanimo ustvarjalci sprememb in odgovorimo na izzive današnjega časa!

Nujno je usklajeno delovanje na politični ravni: občine - država - EU.


