
OBČINA VOJNIK 

MOJCA SKALE 
Ljubljana, 22. 4. 2016 



PREDSTAVITEV VSEBINE PREDSTAVITEV OBČINE 

 Odhodki in izzivi  
IKT v Občini Vojnik  

 
 Vodenje projektov v 

občinah 
 
 Pobuda za skupno 

delovanje občin na 
področju IKT  

OBČINA VOJNIK 
 
Srednje velika občina 
 
8908 prebivalcev 
 
27 zaposlenih v OU, 
dveh SOU in RO 
 
Zunanji izvajalec za 
IKT 
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2014: 73.383,73 € (1,11% od proračuna 6,62 mio.) 

2015: 77.801,90 € (1,36% od proračuna 5,72 mio.) 

 

- Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 
(občinski dokumentarni sistem, računovodski 
programi, evidenca prisotnosti, geoinformacijski 
sistem, prekrškovni program) 27.282,12 €. 

- Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 
15.587,94 €. 

- Računalniške in komunikacijske storitve 
(dodatne) 3.364,98 € 
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- Najemnine in licenčnine (Microsoft licence, 
DEM, anti virusni programi) 8.492,66 €. 

- Druge storitve komunikacij (MJU - HKOM, 
digitalna potrdila, gostovanje na spletu, modul 
e obrazci)  11.086,43 €. 

-Komunikacije (telefonija, fax…) 11.987,77 € 

 

Energetsko upravljanje javnih stavb–3.660,00 € 

Office 365 znotraj H kom omrežja? 

Vzorčna notranja pravila 
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Skupnost občin Slovenije, Slovensko združenje 
za projektni management ter Občini Zreče in 
Vojnik 
 Aplikacija naj podpira pripravo in izvedbo 

projektov brez povečanja sedanjega obsega 
dela.  

 Aplikacija naj uvaja visoko stopnjo 
transparentnosti pri pripravi in spremljanju 
izvedbe projekta za posamezne deležnike  

 Aplikacija naj izhaja iz že obstoječih načinov 
priprave investicijskih projektov (DIIP in IP). 
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 Aplikacija naj bo v največji meri povezljiva z 
obstoječimi sistemi na občinah ter omogoča 
enkratni vnos podatkov potrebnih za projekt 
– enoten dokumentacijski sistem.   

 Določijo se naj protokoli za hrambo in 
organizacijo na obstoječe sisteme.  

 Aplikacija naj podpira vse funkcije 
projektnega managementa: priprava, 
spremljanje in kontroliranje. 

 Določiti se morajo protokoli za dostope. 

 Standardizacija GIS podatkov (skupni projekti 
več občin). 
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Project 
Management 

Portal Vodje 

projektov 

Zunanji 

sodelavci 
Zainteresirana javnost 



Kaj potrebujemo občine: 

- Neodvisno svetovanje(pri nabavi IKT opreme)  

- Skupno odzivanje na zakonodajo 

- Notranje revizijske preglede IKT 

- Skupna javna naročila in pomoč pri razpisih 

- Podporo projektnemu vodenju in razvoj 
drugih rešitev 

- Vzdrževanje programske in strojne opreme 

- Centralne baze podatkov 
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 Cilji občin: zmanjšanje stroškov, optimizacija 
in modernizacija procesov, večja preglednost, 
izboljšana participacija občanov… 

 Odprta vprašanja: poslovni model in 
financiranje 

 Predlog: pomoč strokovnih izkušenj iz 
državnih organov ter sofinanciranje 
inovativnih projektov SOS s področja IKT.    

KONTAKT: 

Mojca Skale: e-pošta mojca@vojnik.si 
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