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1. TEMATSKI SEMINAR Z DELAVNICO „DIGITALNA TRANZICIJA 
LOKALNIH SKUPNOSTI“ 



Uvod 

 Izkušnje pri kreiranju seznama evidenc s 
katerimi razpolagamo na Občini in enem 
primeru odprtih podatkov 

Nekaj nasvetov, da bo zadeva pri vas 
potekala hitreje 



Začetek 

 

 

2016 ideja; vzorčni primer odprtih 
podatkov za Občine 

Evidenca nepremičnin za prodajo / najem 

Preprosta, logična izbira 

Vse skupaj zvenelo enostavno – zavleklo 
za 6 mesecev  

 
 

 



Ovire 

 

 

Razložiti vodstvu, kaj so odprti podatki 
&& potrebno objaviti seznam vseh 
evidenc po ZDIJZ-E in Uredbi 

Ne bo navdušenja nad odpiranjem 
podatkov; velja za vse novosti! 

Kdo se bo s tem ukvarjal, če je že 
preostalega dela preveč!?? 

 
 

 



Potek – 
seznam 
evidenc 

 

 

Po informacijah, ki so prihajale in 
neprestanem razlaganju odločili, da se 
bomo lotili priprave seznama evidenc 

Vsaj 3x poslani emaili zaposlenim, da 
pripravijo seznam z metapodatki s 
katerimi razpolagajo 

Dobili tako, da smo se usedli z vsakim 
zaposlenim in skupaj pripravili seznam 

 
 

 



Potek – odprti 
podatki 

 

 

Enak postopek pridobivanja kot pri 
seznamu evidenc 

S tem se ukvarja 5 zaposlenih 

Predstavljalo dodatno delo, nekaj 
nekoristnega 

 
 

 



Nasveti 

 

 

Vodstvo Občine naj bo seznanjeno z 
odprtimi podatki; razumeti 

Določiti skrbnika za odprte podatke && 
evidence 

V okviru DS: pravnik, zaposleni, ki se že 
sedaj ukvarjajo npr. s prostorskimi 
podatki; IT naj bo v podporo 

 
 

 



Kako naprej? 

 

 

Dogovorjeno, da ažuriramo in dopolnimo 
evidenco z nepremičninami 
Še ni ažurna, ker se ne najde časa 
Spletni vmesnik za urejanje evidence 

nepremičnin, output link v json/xml, ki bo 
nadomestil excel tabelo na OPSI 
Ponudnik KIJZ te dni ažurira naš seznam 

evidenc. https://goo.gl/jTC0w2 (2.j) 
Objava še na OPSI 

 
 

 

https://goo.gl/jTC0w2
https://goo.gl/jTC0w2


Kako naprej? 

 

 

 Iskanje novih, primernih evidenc za 
odprte podatke 

Komunala in drug JZ več primernih 
odprtih podatkov kot Občine 

Šele boljše evidence z odprtimi podatki 
zanimive za razne spletne servise 
(nepremičninske agencije, mobile app 
itd.) 

 
 

 



Zaključek 

 

 

Zahvala Saši (Skupnost občin Slovenije) 

MJU za koristen, razumljiv Priročnik && 
portal OPSI 
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Dominik Gruškovnjak,  
Občina Tržič  
 

dominik.gruskovnjak@trzic.si  

 

04 5971 546 

mailto:dominik.gruskovnjak@trzic.si

