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Predstavil bom s čim se letos Občina Tržič ukvarja 
- na področju IT in Pametne skupnosti,  
- podal moje mnenje glede IT v javni upravi,  
- predlagal nekaj idej glede razvoja IT v javni upravi 
 
… ter povprašal predstavnike države in drugih Občin, če nam 
lahko na kakršenkoli način lahko pomagajo / svetujejo. 
 



Mnenje 

Moje mnenje je, kar se tiče IT (in tudi nasplošno) v javni upravi, da  

 določene zadeve potekajo prepočasi (npr. Projekt poročanja v 
turizmu – odprava birokratskih ovir), ki naj bi bil sedaj po 5 letih 
baje končan? 

 zadeve se zelo težko (ali pa sploh ne) premaknejo naprej, če to ni 
določeno z zakoni ali uredbami (e-računi, davčne blagajne).  



Ideja & 
vprašanje 

Kakšna je možnost, da bi zakonsko uvedli ali vsaj pospešili 
podpisovanje in posredovanje e-dokumentov (lastni, izhodni 
dokumenti - dopisi, uradni zaznamki, poročila, zapisniki, soglasja) z 
digitalnimi potrdili z večimi podpisniki / dokument; za začetek na 
relaciji med javno upravo? 
 
Podpisovanje je že mogoče z Adobe Readerjem in Office programi, 
ampak to ni najbolj primerna in enostavna rešitev.  
 
Ali lahko MJU izkoristi DRO za namensko, univerzalno, enostavno in 
pregledno aplikacijo, ki bi rešila vprašanje podpisovanja e-
dokumentov in časovnega žiga za celotno javni upravo? 
 

 



Ideja & 
vprašanje 

 Razmišljam o tem, da bi po letu 2018 vso strežniško infrastrukturo 
preselili v računalniški oblak.  
S tem bi odpadli nakupi, nadgradnje, vzdrževanje strojne opreme 
in verjetno kakšne drage licence.  
 
Je kdo že razmišljal o tem oz. ali bo to v bližnji prihodnosti sploh 
izvedljivo (tehnično zaradi HKOM omrežja, zakonsko)? 
 

 



Vprašanje 

 Odločili smo se, da bomo letos pridobili ISO 27001 certifikat – 
varovanje informacij, ki bo tudi dobra podlaga za sprejem 
Notranjih pravil.  
 
Ali ima že kakšna Občina pridobljen ta certifikat oz. bi rabili kakšen 
nasvet ... 
 

 



Pametna skupnost 
 
 
 
Delovanje Občine Tržič na področju „Pametne skupnosti“ v 
smeri: TURIZEM in PODJETNIŠTVO 



Podjetniški večeri 
 
 
 
Občina Tržič in Ljudska univerza Tržič organizirata enkrat na 
mesec motivacijske podjetniške dogodke, kjer posamezni 
podjetniki predstavijo svoje uspešne poslovne zgodbe. 
 
 



Ideja 

Rabili bomo »open data« platformo, kjer bomo nekoč imeli gor vse 
pomembnejše zbirke podatkov, ki jih sproducira Občina, kasneje pa 
še od JZ in od kakšnih IOT naprav. 
   
Prva zadeva, ki bo uporabljala to platformo bo aplikacija za potrebe 
gospodarstva – seznam praznih poslovnih prostorov, ki jih bomo 
bodočim investitorjem predstavili še na malo bolj inovativen način..  

Namen open-data platforme bo tudi ta, da so vsi občinski podatki / 
evidence zbrani in ažurni na enem mestu, kjer si vsakdo lahko z njimi 
na kakršenkoli način tudi lahko pomaga (npr. vse naše bodoče 
aplikacije bodo podatke črpale iz te platforme). 

 
 

 



Vprašanje 

 že kakšna Občina razmišlja o tej platformi?  
Idealno bi bilo, da imajo vse Občine skupno platformo ali pa vsaj 
nekaj Občin v regiji 

 nam lahko država tu kako pomaga? 
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