
 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  

Maribor, 3. april 2017 

 

KOMISIJI ZA E-POSLOVANJE, ZAINTERESIRANIM OBČINAM in VABLJENIM 

 

VABILO 

 

vabimo vas na 3. odprto sejo Komisije za e – poslovanje, ki bo 

v torek, 18. aprila 2017 ob  9.00 uri 

v 2. nadstropju Kristalne palače (BTC), naslov: Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana 

 

Predlog dnevnega reda je: 

 

1. Predstavitev prednosti pogodbe MS EA za občine in razprava o možnostih posebnega 

paketa storitev za občine znotraj pogodbe, predstavniki MS 

Odmor s kavo 

2. Iztek pogodbe MS EA / Jurij Bertok, MJU 

3. Stanje na »projektu« prenosa rešitve za e-razpise v uporabo lokalnim skupnostim oz. 

testiranja v MO Maribor / Jurij Bertok, MJU, Željka Kralj, MO MB, predstavnik podjetja 

Optilab 

4. Vključevanje občinskih storitev na portal E-uprava / Jurij Bertok, MJU 

5. Novosti glede hibridnega oblaka / Jurij Bertok, MJU 

6. Morebitne novosti glede projekta prenove sistema pisarniškega poslovanja / Jurij Bertok, 

MJU 

7. IOT za pametna mesta / Marjan Turk, MJU 

8. WI-FI 4 EU / Marjan Turk, MJU 

9. Razno 
Pogostitev s strani Microsoft Slovenija 

 

Vljudno vas prosimo, da prisotnost oziroma morebitno odsotnost sporočite s prijavnico na tej 

povezavi najkasneje do petka, 7. aprila 2017.  

Sestanek je odprtega tipa, tako da se ob članicah in članih Komisije za e-poslovanje sestanka lahko 

udeležijo tudi drugi zainteresirani predstavniki iz občin članic SOS. Ker je ob 14.00 uri predvidena 

pogostitev s strani Microsofta in ker ne želimo, da se hrana zavrže, nam prosimo sporočite, če boste 

ostali na pogostitvi in druženju ali boste odšli prej. 

Seja bo vključno s pogostitvijo trajala predvidoma do 15.00 ure. 

 

Vljudno vabljeni in lep pozdrav, 

 

Pripravila:        Edi Kozel, l.r. 

Saša Kek        Predsednik komisije 

 

Vabljeni:  

- članice in člani komisije za e-poslovanje;  

- zainteresirani predstavniki občin članic 

SOS;  

- Jurij Bertok in Marjan Turk, MJU 

- Danica Šaponja in Marko Hrovat MJU;  

- Microsoft (k točki 1) 

- Optilab (k točki 3) 

- testne občine: MOM, MONM in Črnomelj 

(k točki 4) 

https://skupnostobcin.si/dogodek/3-odprta-seja-komisije-za-e-poslovanje/
https://skupnostobcin.si/dogodek/3-odprta-seja-komisije-za-e-poslovanje/

