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Izvleček - Objektom, osebam, informacijam, in dogodkom je 
možno določiti položaj v prostoru (geolokacijo). Geolocirane 
entitete lahko geovizualiziramo s kartami, prostorskimi modeli ali 
simulacijami. V članku opisujemo kako lahko prostorski podatki, 
geolokacija in geovizualizacija pripomorejo tako k razvoju pametnih 
mest, kakor tudi k ocenjevanju pametnosti mest. Vseh šest ključnih 
karakteristik pametnega mesta (gospodarstvo, ljudje, vodenje, 
mobilnost, okolje, življenje) je v posredni ali neposredni povezavi s 
prostorom in prostorskimi podatki. V prispevku bodo opisane 
lastnosti aplikacij za potrošnike in upravljalce pametnih mest, ki so 
povezane s prostorskimi podatki in lokacijo, pa tudi objektivno 
merljivi indikatorji za ocenjevanje mest. 

Ključne besede - pametno mesto, geolokacija, geovizualizacija, 
karakteristike, indikatorji, aplikacije 

Abstract - Objects, persons, information and events could be 
tagged by position in the space, ie. by geolocation. The geolocated 
entities could be further geovisualized by maps, spatial models and 
spatial simulations. In this article we describe the ways to augment 
the performances of a smart city with the aid of spatial data, 
geolocation and geovisualization. We also discuss how we could 
assess the smartness of a city with spatial tools. We argue that all the 
six key characteristics of a smart city (ie. economy, people, 
governance, mobility, environment and living) are directly or 
indirectly related to space and spatial data. We describe the 
characteristics of applications for users and managers of smart cities. 
We also show how spatial data contribute to provide objective and 
measurable indicators which are used to assess smartness of a city.  

Ključne besede - smart city, geolocation, geovisualization, 
characteristics, indicators, applications 

I. UVOD 

Za večino objektov, oseb, informacij in dogodkov je 
možno določiti položaj v prostoru ali geolokacijo. 
Geolokacijo je mogoče na več načinov prikazati ali 
geovizualizirati, in sicer  s klasičnimi kartografskimi sredstvi, 
kot tudi s sodobnimi geomediji.  

Določitev in prikaz položaja lahko opravimo za urbano ali 
naravno okolje. V konceptu pametnih mest seveda 
prikazujemo urbano okolje, vendar z elementi naravnega. 
Urbano okolje ima glede na naravno nekaj pomembnih 
razlikovalnih lastnosti tako glede prostorske, kot tudi 
vizualne strukture. Je geometrično relativno dobro 
organiziran prostor z ponavljajočimi prostorskimi vzorci in 
vizualno razpoznavnimi orientacijskimi točkami (angl. 
landmarks). Mesta vsebujejo tudi eksplicitno "znanje v 
okolju" (angl. knowledge in the world). S tem izrazom 
poimenujemo fizične lokacijske oznake za navigacijo, 
orientacijo in informiranje v mestnem okolju, npr. hišne 
številke, oznake ulic, smerokaze, znake in napise ob cesti ter 
na stavbah (Montello 1998). Že sam termin "znanje v okolju" 
nakazuje, da so mesta "pametna", saj znanje v mestu 
prikažejo tudi vizualno.  

Eno ključnih del o diferenciaciji izgleda mesta, ki vpliva 
tudi na kakovost življenja in pametnost mesta, je objavil 
Lynch (1960). Če k temu klasičnemu pogledu na urbano 
okolje dodamo še informacijsko-komunikacijsko (IK) 
tehnologijo, lahko znanje v urbanem okolju virtualiziramo in 
ga uporabniku ponudimo tako preko spleta ali mobilno. 

II. MESTA IN INFRASTRUKTURA 

Mesta se od naravnega okolja razlikujejo tudi po 
infrastrukturi: prometni, stanovanjski, komunalni, poslovni in 
čedalje bolj tudi informacijsko-komunikacijski. Infrastruktura 
omogoča in oblikuje lokalne bivanjske, navigacijske in 
splošne življenjske navade. V konceptu pametnih mest je ne 
glede na izbrano definicijo pametnega mesta IK 
infrastruktura temelj vseh karakteristik, ki zaznamujejo 
sodobno pametno mesto.  

Del IK infrastrukture je tudi geoinformacijska 
infrastruktura ali prostorska podatkovna infrastruktura (angl. 
spatial data infrastructure, SDI). Medtem, ko je večina 
splošne IK infrastrukture namenjene mestom in mestnemu 
prebivalstvu, kjer je tudi največ poslovnih in zasebnih 
uporabnikov, pa je geoinformacijska infrastruktura 
vseprisotna po celotnem državnem ozemlju, zato ni le del 
pametnih mest, je pa univerzalna podpora za definiranje, 
merjenje in prikazovanje karakteristik pametnega mesta. 
Evropska direktiva INSPIRE ureja tovrstno infrastrukturo za 
celotno Evropo (URL1).  

V članku argumentiramo, da je v vseh karakteristikah 
pametnega mesta kot vplivni dejavnik vseprisotna tudi 
geolokacija. Pametnost mesta je torej tudi lokacijsko 
pogojena. 

III. K ARAKTERISTIKE PAMETNEGA MESTA 

Definicij pametnega mesta je več in nihajo med koncepti 
informacijsko-komunikacijske opremljenosti, trajnostnega 
razvoja in gospodarske konkurenčnosti. Vse definicije so 
mehke in se prekrivajo. Določiti, kaj je pametno mesto, je 
stvar presoje različnih strokovnjakov, še bolj pa prebivalcev, 
saj so vsakodnevni uporabniki mesta, ki lahko na različne 
načine izražajo ali ocenjujejo zadovoljstvo z življenjem v 
mestu. Prav tako je težko vsa mesta ocenjevati z istimi 
parametri in mesta primerjati med seboj, saj je bistvena 
razlika med delovanjem manjšega občinskega središča in 
večmilijonske prestolnice. Večina virov pa navaja, da 
pametno mesto določa šest ključnih karakteristik:  

– pametno gospodarstvo oz. konkurenčnost, 
– pametni ljudje oz. družbeni in človeški kapital,  
– pametno vodenje oz. družabništvo, 
– pametna mobilnost oz. promet in IK tehnologija, 
– pametno okolje oz. naravni viri, 
– pametno življenje oz. kakovost življenja. 

Namenoma so na drugem mestu navedene tudi 
pojasnjevalne različice vsake karakteristike, ki pa so 
subjektivne, saj bi tehnično usmerjen ocenjevalec pametnega 
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mesta lahko upravičeno trdil, da npr. IK tehnologija ni le del 
pametne mobilnosti, temveč vseh šestih karakteristik. 

Pri ocenjevanju pametnosti mesta je za teh šest 
karakteristik potrebno določiti merljive cenilke, ki pa se od tu 
naprej lahko razlikujejo glede na pristop k definiranju 
pametnega mesta. Eden od načinov ocenjevanja je s pomočjo 
hierarhično definiranega sistema faktorjev in indikatorjev 
(podfaktorjev), ki sledijo iz osnovnih šestih karakteristik, 
vsak od njih pa je lahko lokalno, regionalno ali nacionalno 
signifikanten. V referenčnem projektu (Giffinger at al., 
2007), je bilo npr. za 70 evropskih srednje velikih mest 
ocenjevanih 33 faktorjev, ki jim pripada 74 indikatorjev, 
rezultati pa so dokaj realistični in objektivni. 

IV. PROSTORSKE MERE ZA OCENJEVANJE 

PAMETNEGA MESTA 

Naštete osnovne karakteristike so odraz koncepta 
pametnega mesta, ocenjevalcem pa je prepuščeno, kakšne 
mere za oceno bodo uporabili. Mnoge mere so subjektivne in 
kulturološko ter  družbeno pogojene z vrednotami, ki veljajo 
v določenem okolju, zato si želimo, da bi bilo čim več ocen 
objektivno merljivih in neodvisnih od približne presoje in 
preferenc ocenjevalcev.  

Geolocirani podatki so zaradi široke javne dosegljivosti in 
eksaktnosti primerno sredstvo za številne prostorske kazalce 
pametnosti mest ali za kombinacijo z drugimi kazalci. 
Nekateri primeri prostorskih mer, ki so posredno ali 
neposredno uporabne za oceno pametnosti mest so za vseh 
šest karakteristik navedeni spodaj.  

– Pametno gospodarstvo: 
– lokacija delovnih mest, lokacijska borza delovnih mest, 
– dolžine optimalne poti do delovnih mest,  
– prostorski razpored podjetij glede na tip dejavnosti, 
– gostota in razpored (ne)zaposlenih, 
– lokacijska razpršenost oz. koncentracija kapitala, 
– lokacijska razpršenost potrošnje, 
– oddaljenost gospodarskih središč od drugih regionalnih 

centrov. 
– Pametni ljudje:  

– geolocirani splošni demografski podatki, 
– položaj, distribucija in gostota prebivalcev glede na 

infrastrukturo, 
– izobrazbena struktura glede na lokacijo stanovanj in 

zaposlitve, 
– lokacija in razpored izobraževalnih ustanov in 

programov, 
– prostorska razporeditev starejših prebivalcev, njihova 

inkluzija in mobilnost. 
– Pametno vodenje: 

– politična in družbena angažiranost glede na lokacijo, 
– zadovoljstvo prebivalcev z ekonomsko-političnim 

stanjem glede na lokacijo. 
– Pametna mobilnost: 

– gostota in lokacija prometnega omrežja, 
– dostopnost prevoznih sredstev in optimalne poti, 
– lokacija in pogostost dostopa do IK infrastrukture, 
– lokacija nevarnih točk v prometu in njihova gostota, 
– topologija in dolžina mreže javnega potniškega 

prometa, 
– oddaljenost med mesti, bivalnimi enotami in delovnimi 

mesti, 

– prometna povezanost prebivalcev s storitvami, 
trgovinami in lokacijami za preživljanje prostega časa. 

– Pametno okolje: 
– razgibanost terena in tip krajine, 
– gostota urbaniziranosti, 
– vegetacijska pokritost, raba tal in degradacija okolja, 
– bližina gozda, vode, morja, gora, rekreacijskih površin, 
– izpostavljenost lokacije različnim vremenskim in 

okoljskim razmeram, 
– kakovost okolja glede na lokacijo, 
– lokacije energetsko varčnih objektov in potencialnih 

objektov za trajnostno pridobivanje energije. 
– Pametno življenje: 

– lokacije, cene in kakovost nepremičnin, 
– lokacije športnih, kulturnih in rekreacijskih objektov, 
– gostota in lokacija zdravstvenih objektov, 
– uporaba lokacijskih in drugih IK storitev glede na 

lokacijo, 
– geolocirani demografski podatki o zdravju, varnosti, 

revščini in zadovoljstvu prebivalcev, 
– bližina in gostota turističnih znamenitosti, turistična 

obiskanost lokacij. 

Vse navedene kazalce je mogoče vizualizirati s klasičnimi 
ali spletnimi kartami (tematska kartografija), prostorskimi 
plani, 3D modeli, prostorskimi in časovnimi simulacijami, 
multimedijo in drugo grafiko. 

V tem poglavju je bil nakazan pomen lokacijskih 
podatkov pri ocenjevanju pametnosti mest. V nadaljevanju pa 
se osredotočimo še na uporabo prostorskih podatkov in 
geovizualizacij za aplikacije, ki vsaj s stališča naprednih IK 
tehnologij lahko povečajo pametnost mesta. To so lahko 
aplikacije za prebivalce, pa tudi za upravljalce pametnih 
mest. 

V. GEO-APLIKACIJE ZA PREBIVALCE PAMETNIH 

MEST 

Aplikacije za prebivalce pametnih mest so predvem 
spletne in mobilne narave. Večina mobilnih aplikacij 
izkorišča vgrajeno tehnologijo GPS sprejemnika, žiroskopa 
in/ali digitalnega kompasa, pa tudi kamere in drugih 
zmožnosti pametnega telefona. Vse navedeno je povezano z 
lokacijo, orientacijo, navigacijo ali fotografijo objektov v 
prostoru. Uporabnik pri tem lahko postane hkrati tudi 
proizvajalec podatkov in slik o prostoru ter se spremeni v 
takoimenovanega Državljana 2.0 (angl. Citizen 2.0 ali tudi 
prosumer). Kolaborativni ali sodelovalni podatki so 
pomemben del tako prostorskih kot tudi drugih atributnih ali 
grafičnih baz. 

Mobilne aplikacije zmorejo v določeni meri prepoznavati 
kontekst storitve, če je znana lokacija. Večina uporabniških 
mobilnih pa tudi spletnih apikacij, ki povečujejo pametnost 
mesta je odvisna od lokacije, npr. izposoja javnih koles, časi 
prihodov avtobusov, vodič po turistični tematski poti, 
avtomatski navigator v avtu, svetovalec gostinskih storitev in 
trgovin, pa tudi pomočnik za slepe ali gibalno ovirane osebe. 
Storitve so torej občutljive na zaznano lokacijo v prostoru.  

Tudi aplikacije z izboljšano resničnostjo (angl. augmented 
reality) so vedno povezane z orientacijo in položajem 
telefona uporabnika, ponavadi ob vklopljeni kameri, pri 
čemer se trenutna slika prostora obogati z nevidnimi 
informacijami, npr. z vsebino pod zemljo, za objektom ali o 
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samem objektu. Pri tem je lokacija primarna informacija, na 
osnovi katere se ustvari prekritje z besedilom, dodatno 
grafiko, transparentno sliko, zvokom in podobno. 

Spletne storitve so večkrat podložene s kartami, zaradi 
brezplačnosti predvsem s produkti Digitalne Zemlje (npr. 
Google Earth, Google Maps, Geopedia). Večina jih deluje po 
principu več ravni kartografskega detajla, prostorski podatki 
pa so v osnovi povzeti po državnih geodetskih oz. 
topografskih bazah. Ker so mobilne aplikacije oplemenitene s 
karto, ki ob prenašanju naprave na drugo lokacijo lahko 
samodejno spreminjajo tudi detajlnost prikaza, ima uporabnik 
občutek o vseprisotnosti kartografije (angl. ubiquitous 
cartography), še posebno, če je na lokacijah na razpolago tudi 
druga naprava ali pano s karto ali če ima s seboj še druge 
kartografske prikaze, digitalne na telefonu ali pa analogne na 
publikacijah.  

Velika podrobnost prikazovanja je pomembna pri 
storitvah NFC (angl. near field communication), če je ciljni 
stacionarni ali premični aparat potrebno najti z navigacijo. Pri 
tem so lahko podrobnosti prikaza večje, kot jih omogočajo 
standardni državni topografski podatki, ki običajno segajo do 
merila 1:5000. Prihajajoči internet stvari bo zahteval še 
mnogo podrobnejše podatke o prostoru za različne tipe 
objektov in storitev, pa tudi 3D podatke za zunanjost in 
notranjost stavb. Trenutna slabost storitev v pametnih mestih 
je fragmentirana dostopnost storitev in omejenost omrežij, ki 
bi omogočala vseprisotne storitve (Workshop, 2009), pa tudi 
pomanjkanje zelo podrobnih podatkov, ki bi bili ažurirani v 
skoraj realnem času. 

VI. GEO-APLIKACIJE ZA UPRAVLJALCE PAMETNIH 

MEST 

Za upravljalce pametnih mest so pomembne geo-
aplikacije, ki optimizirajo delovanje fizične in virtualne 
mestne infrastrukture, zagotavljajo trajnostno rabo energije, 
varovanje okolja, e-demokracijo in delovanje e-uprave. 
Razen s spletnimi in mobilnimi aplikacijami lahko tovrstno 
problematiko mesto rešuje tudi z aplikacijami s področja GIS 
(geografskimi informacijskimi sistemi). Pri tem je 
pomembno, da so podatki odprti in na razpolago za ponovno 
uporabo tudi izven upravljalskega kroga (angl. open data, re-
use of data), da so po možnosti zapisani v državnem 
koordinatnem sistemu in da so semantično harmonizirani, kar 
pomeni, da so objektne definicije nedvoumne in usklajene z 
drugimi povezanimi bazami. Aplikacije z odprtimi 
prostorskimi podatki so med najpogostejšimi primeri 
prakticiranja principov odprtih inovacij, živih laboratorijev in 
participacije prebivalstva (Lemke, Luotonen, 2009). 

Pomemben del prostorskih aplikacij je namenjen ožji 
odločevalski strukturi v mestu (angl. Smart Mayors), za 
katero je pomembna možnost izdelave avtomatskih poročil in 
izdatna geovizualizacija indikatorjev. 

VII. ZAKLJUČEK 

Kartografija in geodezija sta med najstarejšima vedama. 
Obe sta z digitalizacijo prostora, geografskimi 
informacijskimi sistemi, spletnimi in mobilnimi 
tehnologijami ter satelitskimi navigacijskimi sistemi, le 
pridobili na pomenu, saj vizualizacija realnega sveta skupaj z 
virtualnim pomeni dodano vrednost. Geolokacija je postala 
del aplikacij v skoraj vseh strokah, tudi v humanističnih.  

Obvladovanje mestnega okolja je glede na številne 
funkcije mesta nemogoče brez prostorskih podatkov, analiz 
in prikazov. Z novimi mobilnimi storitvami je uporabnik 
neprestano v stiku z navigacijo in določanjem položaja, zato 
se povečuje občutek vseprisotnosti kartografije in geolokacije 
v vsakdanjem življenju. To se odraža tudi pri sodelovanju 
uporabnikov aplikacij, ki prostovoljno prispevajo prostorske 
podatke, izdelujejo prostorske prikaze in delijo informacije z 
drugimi uporabniki. Pametni upravljalci pametnega mesta 
zato takšne podatke uporabljajo za povečanje pametnosti 
mest, s čimer se zagotavlja vedno boljše storitve, ki so del 
vseprisotnega računalništva.  
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