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Kaj želim povedati z mojim prispevkom   

Moj prispevek podaja: 

� prvič - nabor področij, o katerih je potrebno razmišljati pri slovenski upravni informatiki

� drugič - kar obširen opis glavnine preteklih aktivnosti, dosežkov in slabosti na teh področjih

� tretjič - kritično analizo in predlog rešitev za izboljšanje stanja

33

Stanje na področju 
informatike v slovenski 

državni upravi

Informatika

Pristop: kritično – analitičen, 
objektiven, s predlogi rešitev

Obdobje: 
1993 - 2009

Omenjeni: CVI, MID, 
MJU, DEUP, MVZT, DID, 

MG, DEK, eUprava, 
ključni IS, ministrstva
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Dosedanja organiziranost informatike v 
državni upravi RS   #1

Dosedaj informatika organizirana deloma centralizirano, deloma 
decentralizirano. 

Leta 1993 ustanovljena centralna vladna služba za informatiko -
Center Vlade RS za informatiko (CVI), poleg tega pa je imela večina 
ministrstev še svoje službe, sektorje, oddelke za informatiko. 

CVI je bolj ali manj skrbel za tkim. "skupne funkcije" na področju 
informatike slovenske državne uprave.

Na ministrstvih, organih v sestavi in upravnih enotah (tukaj je situacija še 
nekoliko drugačna) pa so izvajali svoje "specifične informacijske 
funkcije", nekatere deloma tudi v povezavi s CVI. 

Državotvorna ministrstva – informatike so relativno večje in 
pomembnejše, kot pa pri tkim. nedržavotvornih. Posebej velja omeniti 
MNZ in Policijo, MF in DURS, CURS ter MORS, SV in MZZ.
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Dosedanja organiziranost informatike v 
državni upravi RS   #2

V mandatu VRS 2000 – 2004 je bilo ustanovljeno še Ministrstvo za 
informacijsko družbo (MID), ki naj bi skrbelo za slovensko 
informacijsko družbo - t.j. zagotavljanje njenih infrastukturnih in 
zakonodajnih okvirov. 

Od leta 2001 dalje je tu še program projektov eUprava, ki je temeljito 
spremenil (pozitivno in negativno) koncept, organizacijo in delovanje 
informatike v državni upravi RS. 

V mandatu VRS 2004 - 2008 sta bila MID in CVI ukinjena in ju je 
relativno neuspešno nadomestilo: Ministrstvo za javno upravo (MJU) in 
organ v sestavi - Direktorat za eUpravo in upravne procese (DEUP), 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) - Direktorat 
za informacijsko družbo (DID) in Ministrstvo za gospodarstvo (MG) -
Direktorat za elektronske komunikacije (DEK).  
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Dosedanja organiziranost informatike v 
državni upravi RS   #3
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Dosedanji pristopi k delovanju informatike v 
državni upravi RS   #1

Glede na organiziranost, velikost, kompleksnost in pomembnost upravnih 
IS, se je, predvsem na centralnem nivoju, še posebej v takratnem CVI, 
kot logično in tudi strokovno utemeljeno, vzpostavilo zagotavljanje 
strateških, metodoloških in tehničnih standardov, usmeritev in 
priporočil za vodenje projektov, planiranje, razvoj in 
dokumentiranje informacijskih rešitev, nabavljanje 
informacijske opreme in storitev po drugih državnih organih, 
nekatere tudi po organih javne uprave, posebej občinah in javnih 
zavodih. 

Postavljena je bila tudi skupna podatkovna infrastruktura PDC 
(centralni računalnik in strežniki) in na področju komunikacij –
projekt HKOM (hitre komunikacije oziroma medmrežje za vse državne 
in tudi javne organe). 
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Dosedanji pristopi k delovanju informatike v 
državni upravi RS   #2

Vzpostavljene so bile še nekatere informacijske storitve, kot: CPU -
center za pomoč uporabnikom, deloma tudi usposabljanje uporabnikov 
za nekatere standardne programske produkte.

Ne gre pozabiti razvoja nekaterih IS za tkim. "skupne funkcije 
državne uprave RS" kot npr.: pisarniško poslovanje, vodenje 
projektov, skupno planiranje načrtov informatizacije, mnenja in pomoč
ter kasneje še izvajanje nekaterih skupnih javnih nabav (razpisov) za 
informacijsko opremo.

Pomembno vlogo je takratni CVI odigral na področju elektronskega 
poslovanja slovenske državne uprave. Pri tem gre za izdelavo dveh 
strategij informatizacije in kasneje elektronskega poslovanja oziroma 
elektronske uprave (eUprave) in iz njih izvedenih akcijskih načrtov ter 
konkretne vzpostavitve programa projektov eUprava, z vso 
metodološko, organizacijsko in informacijsko podporo tudi drugim 
državnim organom. 
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Dosedanji pristopi k delovanju informatike v 
državni upravi RS   #3

V obdobju od leta 2000 leta 2004 se je, na vse to, smiselno, kar lepo 
"vklopilo" MID, ki naj bi zagotavljajo širše pogoje in okvirje za 
vzpostavitev in delovanje informacijskih rešitev elektronskega 
poslovanja vseh družbenih sektorjev, tudi eUprave, na način: 
pripravljanja področne zakonodaje, telekomunikacij, elektronskega 
poslovanja, regulatornih organov in širjenja strateških osnov ter 
priporočil na druge organe javne uprave, predvsem lokalne 
samouprave. 

Posamezna ministrstva in drugi državni organi so zagotavljali 
informacijske rešitve na svojih specifičnih delovnih področjih in pri 
programu projektov eUprave sodelovali pri skupni koordinaciji, preko 
CVI, in prispevali vsak svoje projekte za elektronske storitve in podatke.  
(npr. eZK, eProstor, eDavki, eCRP, ...) 
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Dosedanji pristopi k delovanju informatike v 
državni upravi RS   #4
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Pozitivni rezultati informatike v državni upravi 
RS   

1. relativno  zgodaj  vzpostavljena  informacijska  infrastruktura in rešitve za 
kar nekaj funkcij slovenske državne uprave (UUNZ, DURS, CURS, SURS, prostor, 
proračun, pisarniško poslovanje, seje vlade, vodenje projektov, šolstvo, ...)

2. metodološko zelo kvalitetno zasnovano strateško in letno planiranje 
organizacijskih in informacijskih sistemov

3. metodološka in informacijska podpoora vodenju informacijskih projektov  
4. metodološka in informacijska podpora razvoju IS
5. sistem kakovosti, temelječ na standardu ISO skupine 9000
6. izdelava tehničnih specifikacij za javne razpise za IKT opremo
7. na centralnem - vladnem - nivoju vzpostavljena skupna podatkovna in 

komunikacijska infrastruktura, pri takratnem CVI 
8. pri takratnem CVI, s pokroviteljstvom vladne SVEZ, uspešno vzpostavljen 

program projektov IDC
9. uspešna rešitev problema "hrošča leta 2000 (Y2K)" 
10. od leta 2001 dalje, vzpostaviljen program projektov "eUprava", ki je na 

začetku veliko obetal
11.priprava ZEPEP, leta 2000, kot pomembnega mejnika na poti RS v ID 
12. ne gre spregledati tudi precej uspešnih IS po posameznih ministrstvih, kot že 

omenjeno, predvsem na področju UUNZ, prostora, SURS, v začetku tudi MF -
proračuna RS, itd.. 
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Slabe plati informatike v državni upravi RS   
#1

ORGANIZACIJA

Dosedanje organizacijske oblike (vsaj od leta 1993 dalje) nakazujejo, da je 
kombinacija centralizirane in decentralizirane organizacije upravne 
informatike še kar delovala, vendar pa je bil problem v pomanjkanju točne 
opredelitve / razdelitve pristojnosti med posameznimi organizacijskimi enotami 
(resorji). Posebej je to značilno za odnos med bivšim CVI in službami za 
informatiko državotvornih ministrstev, pa tudi kasneje med MID, kjer so bile na
obeh straneh ambicije, da bi vsak imel pri sebi taiste IS, projekte, kadre, denar in 
s tem pomembnost / moč. 

Z vzpostavitvijo programa projektov "eUprava" pa se je nejasnost še 
povečala, saj je  "eUprava" celo znotraj takratnega CVI vnašala konceptualno, 
vsebinsko, organizacijsko in kadrovsko zmedo, ko je jemala pristojnosti in resurse 
drugim projektom, hkrati pa si prilaščala njihove rezultate, ki pa jih ni korektno 
adresirala na dejanske avtorje. Problem "pristojnosti eUprave" je bil pristoten tudi 
pri odnosih do nekaterih ministrstev, npr.: MDDSZ, MNZ, MG, kjer je  "eUprava" 
oziroma takratni CVI izvajal nekatere projekte, kot: eZaposlitve, eNotar, eCRP, 
eRGP, eVEM, ki so po vsebini bolj sodili med prvotno pristojna ministrstva.
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Slabe plati informatike v državni upravi RS   
#2

KADRI #1

Pri položaju kadrov s področja informatike v slovenski državni upravi je 
koristno analizirati dva vidika in sicer: 

1. formalni položaj - ob pripravi in sprejemanju ZJU smo si nekateri 
informatiki prizadevali, da bi profile informatikov posebej izpostavili v 
tkim. "celotni sistemizaciji javne uprave", podobno kot so to dosegli npr. 
davčni inšpektorji, piloti, sodniki, zdravniki in še nekateri drugi specifični 
kadri. Žal ni bilo širše in tudi ne politične podpore tem prizadevanjem. 

2. dejansko mesto in vlogo pri vodenju in delovanju posameznega 
organa državne uprave - je precej relativna, največkrat odvisna od 
velikosti in pomembnosti organa državne uprave. Skozi zadnja leta se 
opaža, da imajo informatiki, vsaj v tistih organih, ki imajo kritične 
transakcijske IS, večjo vlogo, a še zdaleč ne v celoti ustrezne, povsod 
drugod, pa niti slučajno ne (pri prenovi poslovanja, pri vodenju organa, 
pri pripravi proračunov, pri odločanju, itd.)  
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Slabe plati informatike v državni upravi RS   

#3
KADRI #2

Pa še tole: že v predzadnjem mandatu vlade 2004-2008 in tudi v tem mandatu, 
je prisotno "frontalno varčevanje", posebej pa se pogreša vizijo, 
koncepte in  argumentirane prioritete pri organizaciji in delovanju 
organov in področje informatike ni nobena izjema. 

Zaposlitve novih informatikov so skoraj nemogoče, najemanje (novih) zunanjih 
storitev pa tudi skoraj ustavljeno. 

Predstojnike upravnih organov več ali manj ne zanima kako bodo 
informatiki zagotavljali nove rešitve, tudi delovanje obstoječih ne, postavljajo 
pa nove in nove zahteve; nenazadnje se vedno nove zahteve "postavljajo kar 
same" skozi sprejete nove in nove zakone in podzakonske akte, ki za seboj 
potegnejo (skoraj vedno) tudi (nove ali drugačne) informacijske rešitve. 

Še bolj kot zgornje pa lahko skrbi dejstvo, da predstojniki upravnih organov 
in najvišji funkcionarji, pri mnogih najpomembnejših problemih, 
informatike sploh ne vidijo kot enega bistvenih sredstev za rešitev !
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Slabe plati informatike v državni upravi RS   
#4

KLJUČNI IS 

Glede na dejstvo, da je (bila) organizacija informatike v slovenski državni upravi 
centralizirana in decentralizirana in glede na še eno dejstvo, da so mnogi organi, 
na področju informatike, prekoračevali pristojnosti in tako razvijali ter izvajali 
informacijske rešitve, ki so vsebinsko bolj spadale v druge resorje, naj  omenimo, 
da se je vendarle, bolj ali manj uspešno, le poskušalo vzpostaviti nek koncept 
upravne informatike oziroma upravnih IS (najbolj je poznan dokument iz 
konca devetdesetih let prejšnjega stoletja - Strateški plan skupnega dela 
informacijskih sistemov državne uprave RS), ki je opredelil kaj so 
tkim."skupne funkcije" državne uprave RS in kaj tkim. "izvirne “, naj omenimo 
nekaj IS, ki so podpirale tkim. "skupne funkcije": 

– SPIS - aplikacija za avtomatizacijo pisarniškega poslovanja    
– MFERAC - aplikacija za računovodsko funkcijo državnega proračuna, tudi za 

izračun plač in nekaj kadrovske evidence 
– PPP - programsko projektna pisarna

Toda, ti IS za današnji čas niso zadosti. Zakaj? Ker ni vseh in ker so danes stari 
nekje med 10 in 15 let. Zadnjih 8 let pa se je glavnino resursov in pozornosti 
vlagalo v program projektov "eUprava", vendar so njegovi učinki precej manjši od 
pričakovanj oziroma vložkov. Ob tem pa se je žal precej zanemarilo ključne IS, ki 
podpirajo "temeljne poslovne procese" pri delovanju upravnih organov. Slednji bi, 
v današnji situaciji (krizi), še kako koristili, eUprava pa bolj malo. 
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Slabe plati informatike v državni upravi RS   
#5

eUPRAVA IN PRENOVA POSLOVANJA 

Za prenovo poslovanja slovenske državne uprave, s katero bi dobili 
ustrezno osnovo za izdelavo, povezovanje in nadgradnje informacijskih 
rešitev, npr. v zadnjih osmih letih pri pristojnih ni bilo ustreznega 
razumevanja te problematike v smislu, da bi bilo vendarle potrebno  
najprej narediti posnetek stanja, nato optimizacijo in šele na tej osnovi 
sprejemati odločitve  - kaj, kje in zakaj razvijati informacijske rešitve 
(sisteme). 

Namesto tega je ozka skupina, ki je bila (in je še vedno) odgovorna 
za razvoj eUprave precej suvereno odločala, kaj se bo razvijalo, 
v imenu strank in zaposlenih. Šlo je največkrat za populistične 
elektronske storitve za stranke (včasih celo takšne, kjer je bila stopnja 
uporabe ena stranka / dan !)

Ob tem pa se je precej  zanemarilo informacijsko podporo ključnim 
“skupnim funkcijam državne uprave”, kot: finance, kadri, pisarniško 
poslovanje, upravljanje projektov in javna naročila. 
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Slabe plati informatike v državni upravi RS   
#6

INFORMACIJSKE STORITVE 

Bi morale upoštevati organiziranost informatike v slovenski državni upravi, razvite IS 
in potrebe uporabnikov. Dejansko pa imamo naslednje informacijske storitve: 

• centralno vzpostavljeno pomoč uporabnikom, še pri takratnem CVI, kasneje 
je to prevzel DEUP na MJU, imenovano CPU (kasneje EVT). Prvotno so bile te 
storitve mišnjene za vse državne organe, kasneje so se, tudi zaradi sprememb 
proračuna RS, zagotavljale le za upravne enote, pa še vsebinsko le za operacijski 
sistem, namizne zbirke. Ostalo ni zajeto.   

• centralna podatkovna infrastruktura - PDC (podatkovni center) - tudi 
vzpostavljena na takratnem CVI, kasneje je to prevzel DEUP na MJU. Kasneje so, 
tudi zaradi pomanjkanja koncepta na vladnem nivoju, posamezna ministrstva 
vedno bolj vzpostavljala svoje strežniške kapacitete, in tako danes ta PDC 
zagotavlja podporo v glavnem upravnim enotam, delu MNZ in delu MDDSZ. 

• centralna komunikacijska infrastruktura - HKOM (hitre komunikacije) - tudi 
vzpostavljena na takratnem CVI, kasneje je to prevzel DEUP na MJU. Omrežje je 
visokotehnološko in zahteva stalno zagotavljanje sredstev za posodabljanje, kar pa 
je mnogokrat problem, tako da je delovanje v režimu "24 x 7" lahko ogroženo. 
Omeniti velja še, da glavnino storitev zagotavljanja sistemske administracije izvaja 
zunanji izvajalec, kar morda zahteva ponoven razmislek. 

• programsko - projektna pisarna (PPP) - vzpostavljena dvakrat in sicer za 
potrebe programa projektov IDC in programa projektov"eUprava. Zadeva je 
maksimalno delovala v letih 1998 - 2004, nekaj še v letu 2006, 2007, kasneje pa o 
takšni koordinaciji programov projektov ali večjih projektov ni bilo slišati kaj dosti”
.
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Slabe plati informatike v državni upravi RS   
#7

UPORABNIKI UPRAVNIH IS IN STORITEV

Tako "interne informacijske rešitve", kot tudi “elektronske storitve 
eUprave”, naj bi bile razvite zaradi potreb uporabnikov in ne da bi bile 
same sebi namen oziroma služile interesom razvojne ekipe. 

Pri tem so uporabniki upravnih informacijskih rešitev in storitev: zaposleni po 
organih državne uprave RS in stranke uprave. 

Če je bilo v začetku za "interne informacijske rešitve" (elektronska pošta, 
pisarniško poslovanje, proračun RS, programsko - projektna pisarna) za 
usposabljanje zaposlenih dobro poskrbljeno, pa, po letu 2001, to
usposabljanje ni najbolj sledilo dinamiki in obsegu novih rešitev ter 
potrebam uporabnikov. Sistem CPU - center za podporo uporabnikom, 
kasneje imenovan - enotna vstopna točka (EVT), ni ponudil ustreznega 
nabora pomoči uporabnikom. Iz zadnjega časa je znana še "afera s telefonisti 
na sistemu Halo uprava", ki so bili predobro plačani za "dviganje telefonov“, 
kar naj bi bila podpora strankam eUprave. 
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Slabe plati informatike v državni upravi RS   
#8

NABAVE IN ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJSKIH PROJEKTOV, 
STORITEV, OPREME

Preko javnih naročil se naroča "vse živo", izvedeni postopki pa ne 
zagotavljajo optimalne izbire in nadzora. Z vsakokratnimi zakoni (Zakon o 
javnem naročanju, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja) nimamo sreče, 
saj jih pišejo pravniki, katerih namen je napisati čimbolj zamotan zakon, da bodo 
potem lahko čim več svetovali pri njegovi uporabi, pripravljali razpise, pritožbe, 
obrambe, ..... 

Pri javnih naročilih pa nastopi še en problem, ki je dejansko zelo velik. Namreč - nek 
zaposleni v nekem organu lahko razpiše praktično kar hoče. Že res, da je 
neka osnova, na tak ali drugačen način, zapisana v neki strategiji ali letnem 
načrtu, ampak, predmet razpisa je lahko kakršenkoli! Spomnimo se samo tkim. 
"100-metrskega letališkega stolpa", ali pa raznih "predorov", itd., kjer se šele skozi 
izvedbo ugotovi, kaj se bo delalo. Poleg tega obstaja še popolna svoboda pri 
opredelitvi vrednosti, pa tudi pri kriterijih, merilih in pogojih posameznega razpisa.

In še tole: v dobi "informacijske družbe" imamo pri nas sicer "portal javnih 
naročil" vendar pa to ni nič drugega, kot domača stran, kjer so pripete 
razpisne dokumentacije posameznih javnih razpisov, kar je še zelo daleč
od npr. internetnih dražb!  
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Kritična analiza - problemi #1

KONCEPT INFORMATIKE, KLJUČNI IS #1

Informatizacija slovenske državne uprave je še vedno brez 
osnovnega koncepta, posamezna ministrstva so zaprti vrtički, zdi se, 
da so nekako ujetniki izvajalcev / dobaviteljev, ključne funkcije državne 
uprave RS pa podprte s starimi, precej neustreznimi IS, ali pa sploh ne. 

Ves čas (od leta 1993) se nekako eksperimentira (tudi skozi proračun in 
javna naročila) ali naj bo državna informatika centralno, 
decentralno organizirana, ali pa kombinacija obeh. 

Pri tem so se pisale strategije, akcijski načrti, letni načrti, ki pa so bili pisani 
bolj ali manj po nareku vsakokratnih vodilnih v državni upravi RS in niso 
mogli (smeli) seči preko tega.
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2121

KONCEPT INFORMATIKE, KLJUČNI IS #1

10.12.200910.12.2009

• Izdelati novo strategijo informatike državne (in 
javne) uprave RS

• Izdelati koncept (informatike, IS) državne (in 
javne) uprave in tudi na ta način zmanjšati možnosti za    

"ribarjenje v kalnem“ in s tem predvsem: 
• Redefinirati mesto in vlogo informatike v državni 

upravi RS
• Reorganizirati službe za informatiko v državni 

upravi RS
• Bolje koordinirati celotno informatiko v državni 

upravi RS
• Preučiti drugačne formalne osnove za zunanje 

zagotavljanje nekaterih informacijskih storitev in 
opreme

Kritična analiza - predlogi #2



Kritična analiza - problemi #3

KONCEPT INFORMATIKE, KLJUČNI IS #2

Rezultat dosedanje informatike je, sicer dokaj dobra informacijska 
infrastruktura (predvsem komunikacijska), ki pa formalno -
organizacijsko morda ni najbolj primerno organizirana (vprašljiv 
"outsourcing" storitev s poddimenzionirano ekipo v državni upravi), 

informacijske rešitve oziroma IS, za podporo skupnim funkcijam 
državne uprave, pa so večinoma stare, neustrezne, nepovezane, 
ali pa jih ni. 

Vsa ta situacija je lahko tudi posledica želje po čim večji koristi glavnih 
"playerjev", ki v kalnem lahko več prodajo, nove verzije informacijskih 
rešitev dozirajo z malenkostnimi popravki, prodajajo morda starejše IKT 
platforme kolikor se le da dolgo, možno pa je tudi, da na strani državne 
uprave ni sposobnih naročnikov?
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KONCEPT INFORMATIKE, KLJUČNI IS #2

Upam, da je nastopil čas, ko je končno potrebno narediti v slovenski 
državni upravi vsaj dvoje: 

1. prenoviti njeno poslovanje in 
2. prenoviti, povezati, izgraditi njene ključne IS. 

Ad.1. Glede na trenutno krizno situacijo, je potrebno čimprej optimizirati 
delovanje temeljnih funkcij slovenske državne uprave in učinkovito 
upravljati vire. Logično se izpostavljajo najmanj naslednje 
prioritetne funkcije: finance, kadri, pisarniško poslovanje, upravljanje 
projektov in  javna naročila.

Ad.2. Aplikacije na teh funkcijah slovenske državne uprave so stare med 
10 in 15 leti in zato zrele za prenovo / zamenjavo, saj so:

• okorele za uporabo 
• manjkajo jim mnoge funkcionalnosti, npr. za hitri  pregledi za 

vodstva 
• niso ustrezno povezane 
• mnoge njihove arhitekture so iz preteklega desetletja

Kritična analiza - predlogi #4



Kritična analiza - problemi #5

STRATEGIJE

Strategije uvajanje novih IKT oziroma elektronskega poslovanja, 
tudi SREP  - Strategija povezovanja administrativnih evidenc, ki so 
trenutno v veljavi, precejkrat ne upoštevajo vseh in ne najbolj 
zadnjih IKT trendov, poleg tega pa tudi niso usklajene s tkim. 
"poslovnimi strategijami" državne uprave RS, ki jih niti ni (po 
vseh resorjih). 
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STRATEGIJE

10.12.200910.12.2009

• Glede na dejstvo, da trenutno veljavna strategija SREP ne 
upošteva vseh možnih, primernih zadnjih tehnoloških izzivov ali pa 
ne predlaga ustrezne implementacije v naši državni upravi (npr.: 
Cloud Computing, Grid Computing, Green Computing, Service oriented 
Architecture, Service on Demand, Business  Process Management (BPM), 
Process Ovnership, Business Inteligence (BI), ERP, CRM, itd.....), prav tako 
tudi ne upošteva najsodobnejših poslovnih modelov na področju 
notranjiega in zunanjega naročanja, ki pa bi lahko bistveno spremenili 
učinkovitost in ekonomičnost upravne informatike, bi bilo koristno in 
potrebno izdelati novo strategijo. 
• IKT strategijo bi kazalo tudi uskladiti s tkim. "Poslovno       
strategijo slovenske državne uprave", za katero se tudi ugotavlja, 
da se pogreša.
• Ali pa morebiti izdelati  eno samo  strategijo?
• Lahko se tudi vprašamo: ali poleg strategij posebej                
potrebujemo  še “akcijske načrte” ?

Kritična analiza - predlogi #6



Kritična analiza – problemi                     #7

METODOLOGIJE IN STANDARDI IKT

Vsaj na centralnem nivoju - CVI, je bil že relativno zgodaj razvit kar 
zajeten metodološki instrumentarij za strateško, letno planiranje 
informatike, organizacije, planiranje in razvoj IS (metodologija 
EMRIS in aplikacija za podporo strateškemu planiranju), vodenje 
informacijskih projektov (metodologija MVPDU-IT in aplikacija PPP), 
kot tudi pripravljanje IKT standardov kot pomoč pri izvajanju 
javnih naročil, praktično vseh državnih organov.

Izvedeno je bilo sicer nekaj projektov, žal pa so pristaši načrtnega in 
dokumentiranega razvoja IS v državni upravi izgubili bitko proti 
notranjim "rokodelcem" pa tudi proti največjim zunanjim izvajalcem, ki 
niso in niso hoteli (znali?) dokumentirati svojih rešitev, čeprav so jih 
prodali naročnikom, ki bi morali vztrajati na dokumentaciji. 
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METODOLOGIJE IN STANDARDI IKT
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• Kljub dejstvu, da je bil, vsaj na centralnem nivoju – CVI, relativno 
zgodaj razvit kar zajeten metodološki instrumentarij, pa njegova 
implementacija ni bila zadovoljiva, saj so prevladali notranji "rokodelci" 
in večji zunanji izvajalci, ki nikakor niso izdelovali in predajali ustrezne 
dokumentacije naročnikom v državnih organih. 

• Glede na dejstvo, da so ti metodološki pristopi (z izjemo IKT 
standardov za javne razpise) danes stari več kot 10 let, bi najprej 
kazalo razmisliti o novejših pristopih, jih adaptirati za potrebe 
državne uprave in nato uveljaviti učinkovitejši sistem njihove 
implementacije (predvsem skozi javna naročila ali notranje pravilnike po 
upravnih organih).

Kritična analiza - predlogi #8



Kritična analiza - problemi                      #9

INFORMATIKI, LASTEN RAZVOJ ALI “OUTSOURCING”

Informatiki, glede na razvojno (prenova, optimizacija poslovanja) in tudi 
servisno funkcijo (vsakodnevno neprekinjeno delovanje IKT in IS) in 
glede na njihov formalni status ter  dejansko mesto in vlogo, po večini 
organov državne uprave RS, nimajo najbolj ustrezne vloge. 

Dejansko je skoraj v vsakem organu državne uprave RS premalo 
informatikov. Zavedati se je potrebno, da praktično ni možnosti, da bi 
v naslednjih letih bistveno povečali njihovo število, že zato ne, ker 
obstajajo formalne omejitve pri zaposlovanju v državni upravi, prav tako 
pa dobri informatiki (še vedno) dobijo (bolje plačane) službe drugod. 

Tako je, glede na njihovo premajhno število, praktično na vsakem 
državnem organu verjetno smiseln “outsourcing". Vendar pa 
praksa kaže, da se pri mnogih državnih organih ne zna (?) dobro 
naročati. 
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INFORMATIKI, LASTEN RAZVOJ ALI “OUTSOURCING”
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• Outsourcing  je v današnjih razmerah precej smiseln, tako da bi  
kazalo nekoliko "ojačati notranje ekipe", da bi znale čim bolje naročati  ta 
"outsourcing".

• Omeniti pa velja, da je potrebno ločiti med ekonomičnostjo pri 
tkim. notranjem razvoju lastnih informatikov in "outsourcingom",
kajti praksa, tudi na takratnem CVI, kaže, da lahko pretirano zanašanje na 
notranje kadre pripelje do izsiljevanja le-teh, v primerih ko so sami razvili 
določene aplikacije ali izvajajo npr. sistemsko podporo. To vsekakor ni 
cenejša ali učinkovitejša pot k zagotavljanju informatike v državni upravi, 
ampak je verjetno bolje skleniti pogodbo z zunanjim izvajalcem, kjer se 
natančno opredeli postopek in vsebino naročila ter precej lažje ukrepa v 
primerih zlorab razvijalcev.

Kritična analiza - predlogi #10



Kritična analiza – problemi #11

eUPRAVA

eUprava - program projektov, ki je v 8 letih povzročil precej velike 
stroške, pobral precej ostalih vložkov in jemal precejšnjo 
pozornost, učinki pa so relativno majhni, glede na pričakovanja 
in vse vložke, kar priznavajo tudi odgovorni (ki so vseh teh 8 let 
vodili ta program projektov). eUprava  je, tudi z organizacijskega vidika, 
znotraj že takratnega CVI, vnesla dodatno zmedo in kar sama sebi 
narekovala prioritete ter jemala resurse drugim projektom, ki bi jih 
verjetno bolj potrebovali. Nastajale so storitve, ki so bile pisane na kožo 
vodjem projektov in nekaterim zunanjim izvajalcem, ki so se hoteli 
"zapisati v zgodovino”. Tkim. eStoritev je na portalu bolj malo, ker bi le-
te zahtevale prenovo poslovanja, povezovanje resorjev in podatkov, kar 
pa je zahtevna naloga, ki je "ekipa eUprave" ni bila pripravljena ali 
sposobna izvesti. Namesto tega prevladuje poplava informacij o 
eStoritvah, kar daje vtis, kot da obstaja množica eStoritev, vendar gre 
samo za opise le-teh, brez dejanskih eStoritev. 

Skoraj edina svetla izjema je "eVEM", ki pa se je že prevečkrat 
"prepakiral" in ponovno prodal, zadnje čase pa so se pojavile 
tudi nekatere zlorabe spletnega registriranega podjetja. 
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eUPRAVA
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• Glede na dejstvo, da je projekt eUprava od svojega nastanka leta 
2001 do danes povzročil precej konceptualne, organizacijske -
institucionalne zmede, precej stroškov, učinki pa so pod pričakovnji, 
bi  kazalo čimprej: 

• revidirati 8-letno delovanje in trenutno stanje na 
projektu eUprava in

• postaviti eUpravo na pravo mesto (glede potreb 
uporabnikov v upravi in strank ter v odnosu do drugih IS v 
državni, javni  upravi).

• Tisto drugo mesto na EU lestvici skupnih indeksov eUprave leta 2007 
pa bi kazalo upoštevati z določeno rezervo, kajti tudi druge EU države 
ugotavljajo, da so se relativno preveč posvečale lestvici in manj dejanski 
uporabi(nosti) eStoritev. Mnoge izmed njih bi rade projekt eUprave 
zastavile kar na novo.

Kritična analiza - predlogi #12



Kritična analiza - problemi                    #13

USPOSABLJANJE IN POMOČ UPORABNIKOM 

Trenutno razpoložljive informacijske storitve (EVT, HALO UPRAVA) 
zlasti za stranke eUprave, pa tudi za nekatere ključne interne 
informacijske rešitve, niso najbolj ustrezne, tako ne z vidika vsebine, 
kot tudi ne z vidika organiziranosti storitve oziroma razpoložljivosti ter 
upoštevanja dejanskih potreb uporabnikov.  
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USPOSABLJANJE IN POMOČ UPORABNIKOM

10.12.200910.12.2009

• Vzpostaviti drugačne, boljše informacijske storitve za zaposlene v 
upravnih organih in za stranke (eUprave) 

• Glede na potrebe, dobre prakse in najnovejše tehnologije za podporo 
uporabnikom (npr.: daljinsko izobraževanje, upravljanje s strankami, ...)      
bi veljalo razmisliti o postavitvi dejanskega centra za pomoč
uporabnikom, ki bi nudil ustrezno pomoč vsem, v realnem času, brez 
"neskončnih  zank  eskalacij" ali pa "nekih akademij". 

Kritična analiza - predlogi #14



Kritična analiza – problemi                   #15

JAVNA NAROČILA 

Javne nabave (razpisi) IKT opreme in informacijskih storitev so,
tako zakonsko, kot  izvedbeno prekomplicirane, predolgotrajne 
in ne zagotavljajo optimalne izbire ter čim krajših rokov 
razpisnih postopkov. To je še posebej pomembno za to, ker te roke 
narekujejo vsakoletni proračunski roki, ki pa jih npr. en večji javni 
razpis, še posebej če pride do zapletov, zlahka prekorači. 

Vodje informacijskih projektov ali dejavnosti, ki razpisujejo 
praviloma sami, nimajo dovolj supporta (pravnega, finančnega, 
administrativnega).
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JAVNA NAROČILA
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• Potrebno bi bilo izboljšanti način javnega naročanja in vpeljati 
nove (drugačne) poslovne modele zagotavljanja informacijskih 
storitev. Tako naj bi poenostavili Zakon o javnem naročanju, Zakon o 
reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, 
pa tudi vzpostavili prava  elektronska javna naročila.

• Posebej danes je "outsourcing" precej smiseln, bi pa kazalo  
nekoliko "okrepiti notranje ekipe", da bi znale čim bolje naročati ta 
"outsourcing" in pripravljati čim boljše “SLA”, nadzirati izvajanje in 
prevzemati rezultate.  

• Zagotoviti bi bilo treba boljši support vodjem informacijskih 
projektov in vodjem informacijske dejavnosti po organih državne 
uprave.  Zako bi veljalo spremeniti kadrovsko politiko v državni 
upravi in dati prednost vsebini pred formalnostmi, seveda pa ne 
zapostaviti formalnosti v tem smislu, da bi bili npr. kršeni zakoni. 

Kritična analiza - predlogi #16



Kritična analiza – problemi                   #17

DRUGAČNI POSLOVNI MODELI

Na področju informatike državne uprave RS bi počasi kazalo preučiti 
nekatere nove (drugačne) poslovne modele, tako znotraj 
(organiziranost) organov, kot tudi pri zunanjem zagotavljanju 
informacijske opreme in storitev, kjer imamo, tudi glede na trenutno 
gospodarsko in finančno krizo, kar nekaj primerov drugačnih pristopov 
(praks), vendar pa trenutna organiziranost in pristopi še vedno 
nadaljujejo staro tradicijo izpred cca 15 let. 
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DRUGAČNI POSLOVNI MODELI
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• Morda  bi kazalo vpeljati več javno-zasebnega partnerstva ali pa

• Profesionalizirati državno upravo RS na način, ko bo nekatere organe 
enostavno statusno spremenili npr. v javne zavode, ali v d.d., za začetek v 
100% lasti države. 

Kritična analiza - predlogi #18



Prioritete #1

Naj se, po vseh teh letih, vendarle vprašamo: 

Ali je morebiti vendarle boljši pristop k informatizaciji slovenske 
državne uprave ta, da najprej uredimo in informatiziramo 
notranje poslovanje državnih organov in nato dodamo 
“podaljšek na internet”? Nekaj takega smo že imeli do leta 2001, 
potem pa je prišla eUprava, lansko leto pa še kriza. 
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Prioritete #2

Koncept 
(informatike, IS)  

Usposabljanje in 
pomoč uporabnikom 

Javna naročila 

Ključni IS 

Strategije (1, 2, n)

Informatiki (lasten 
razvoj ali outsourcing) 

Na področjih informatike v državni upravi RS: 

eUprava 

Drugačni poslovni 
modeli 

3939 10.12.200910.12.2009

???



Za zaključek

Ob mojem več kot 16-letnem prizadevanju, da bi prenovili poslovanje v 
slovenski državni upravi, koncipirali informatiko in prenovili ključne IS, 
vzpostavili ERP v državni upravi RS ter da bi, pri delu na projektih, povezal 
podjetja, fakultete in državne organe, sem: 

� 3 x zamenjal službo v državni upravi (od tega bil 1,5 x zamenjan)
� 1 x predavam na FRI
� 1 x napisal tole knjigo – leta 2006 (prejel nekaj pohval, s strani pristojnih v 

državni upravi ni bilo nobenega kontakta, prav tako ne s strani posameznih 
fakultet, ki imajo državno, upravno in informacijsko tematiko v svojih 
programih)
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Sem bil uspešen ?  
Ali pa je bila uspešna državna uprava ? 
____________________
Odgovor prepuščam vam. 



Hvala za vašo pozornost.

Kontakt: marko.colnar@gov.si
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Zakaj sem napisal 
ta prispevek ?

Zakaj jaz ? Komu je namenjen ?

Če se bo kdo z mojimi ugotovitvami strinjal, bom zelo vesel. 
Če pa bo kdo dokazal nasprotno, pa tudi.


