


Razvoj delimo v 2 skupini:

1. digitalizacija občinske uprave 

2. rešitve iz koncepta PMiS

=

digitalni razvoj in transformacija občine 



1. uvajanje elektronskih vlog za občane in pravne osebe (preko 
eUprava in SPOT),

2. digitalizacija izhodne pošte oz. (skoraj vseh) dokumentov, 

3. možnost plačevanja z vsemi mobilnimi napravami,

4. digitalni marketing za promo turizma  https://www.visit-
trzic.com/,

5. možnost prejemanja e-računov s strani OT,

6. uporaba novih storitev za upravljanje prostorskih evidenc,

7. uporaba družabnih omrežij za obveščanje in komunikacijo,

8. itd.

https://www.visit-trzic.com/


1. OT kot prva v Sloveniji (v sodelovanju s Telekom Slovenija) vzpostavila 
pametna javna parkirišča, ki zaznavajo stanje zasedenosti parkirnega 
mesta s pomočjo video senzorjev  https://www.trzic.si/za-
obcane/turizem-in-razvoj/pametna-skupnost/pametna-parkirisca.html

2. imamo že (skoraj) vse standardne rešitve PMiS: polnilnice za električna 
vozila, pametna javna razsvetljava, izposoja koles Gorenjska.bike, free wifi, 
objave različnih evidenc - odprti podatki, primer družbene inovacije: 
PROSTOFER itd.

3. uvajamo elektronske dovolilnice za parkiranje

4. v letu 2021 sprejeti Akcijski načrt digitalizacije Gorenjske - izvajanje 
ukrepov iz AN

5. za večje regijske projekte bomo sodelovali z BSC Kranj, kjer se bodo 
pripravljali projekti, financirani iz različnih EU programov

6. bodoči projekti bodo temeljili na podatkih, inovacijah, vključenosti 
občanov, dvigovanju kompetenc, digitalizaciji turizma, mobilnosti, oskrbi 
starejših …  prednostna področja

https://www.trzic.si/za-obcane/turizem-in-razvoj/pametna-skupnost/pametna-parkirisca.html


• iz proračuna (manjši del) – OT ena redkih občin, ki ima posebno 
proračunsko postavko za PMiS (10108)

• (v 2022) iz raznih evropskih programov in Načrta za okrevanje in 
odpornost (NOO)

• (v 2022) razpisi ministrstev; razpis MJU za PMiS je bil žal 
razveljavljen  ni dobra popotnica za naprej ! 



 vpliv digitalizacije občinskih uprav  postopno zviševanje
produktivnosti zaposlenih in posredno digitalnih kompetenc občanov
ter poslovnih subjektov;

 reševanje problemov s pomočjo tehnologije in max. raba digitalnih
storitev, ki so nam na voljo (tudi brezplačne!);

 na dolgi rok nižanje stroškov, večja transparentnost, boljše
upravljanje občinskih sredstev, večja varnost, več in bolj dostopne
digitalne storitve …;

 postavljanje pilotnih projektov (bodimo vzgled drugim!), ki se bodo
širili izven regije;

 občina in regija postaja bolj privlačno okolje & destinacija ter
digitalno precej bolj razvita kot je danes …



Več na:


