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UVOD
Danes je informatika, s katero razumemo tako množico informacij, ki prikazujejo
najrazličnejša dejstva in omogočajo ter zagotavljajo smotrnost odločitev kot tudi delovanja
njihovih nosilcev, postala ključna na vseh področjih človekovega delovanja. Z njenim
razvojem je nedvomno povezan tudi razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije.
Povedano velja, morda še posebej, tudi za javno upravo. Že v preteklosti so bili vloženi
napori več deležnikov, da bi uredili ali celo optimizirali informacijske procese v javni
upravi, kar je zaradi nenehnega spreminjanja tehnologije in okolja, pa tudi zaradi storitev
namenjenih uporabnikom, zahtevno delo. Zahtevno delo je tudi zato, ker informatika v
javni upravi vključuje velike množice med seboj povezanih in prepletenih informacij.
Velja tudi, da se obseg informatike v javni upravi nenehno širi tako kvalitativno kot
kvantitativno. Zato so nujne občasne večje prenove informatike, ki jih zahteva določena
stopnja sprememb in razvoja.
To velja tudi za slovensko javno upravo. Danes v informatiki javne uprave dela več sto
informacijskih strokovnjakov, ki so glede na možnosti sodobnih oblačnih tehnologij preveč
razpršeni po heterogenih informacijskih okoljih na ministrstvu in v organih v njegovi
sestavi. Tako je imelo na primer vsako ministrstvo svojo IT službo in svojo programsko in
strojno opremo, kar je pri današnjih možnostih virtualizacije podatkovnih baz in poslovnih
procesov postalo neustrezno. Samo v enem letu, na primer leta 2012, je bilo za informatiko
v državni upravi porabljenih 86 milijonov evrov (Cvelbar, 2014).
Tako se je Vlada Republike Slovenije konec januarja 2014 odločila za prenovo informatike
v javni upravi in pripravila ter potrdila izhodišča za njeno prenovo.
Prenovo informacijskega sistema si je najprej treba zamisliti v vsebinskem smislu. Pri tem
v največji meri sodelujejo strokovnjaki, uporabniki sistema in IT strokovnjaki. Dejansko
določijo tudi aktivnosti, ki jih bo treba izvesti v projektu. Že to vsebinsko opredeljevanje
informacijskega sistema je samo po sebi velik projekt, ki ga je treba organizirati po načelih
projektnega managementa. Ustrezen management celotnega projekta z določitvijo
omenjenih aktivnosti in njihovih povezanosti, z določanjem rokov in stroškov,
upoštevanjem projektnih tveganj in podobno je zahteven in izjemno pomemben. Po
raziskavah McKinseya med 5.400 IT projekti v povprečju 45 % IT projektov prekorači
planirane stroške in 7 % planiran čas izvedbe (Bloch, Blumber, & Laartz, 2012, str. 1).
47 % IT projektov ne doseže planiranih ciljev, kjer je vključena tudi kakovost rešitev,
zaradi slabega managementa (Project Management Institute, 2013, str. 5) Ko je vsebina
zamišljene prenove informatike sprejeta in aktivnosti izvajalcev, roki, kakovost, tveganja
in podobno določene se začne projekt uvajanja predlaganega sistema v prakso, v katerem
sodeluje veliko število med seboj povezanih raznovrstnih strokovnjakov. Na tej osnovi so
bila v slovenski upravi že izvedena naročila strojne in programske opreme za izvedbo
prenove. Oprema je bila prevzeta 7.12.2015. Aktivnosti prenove in uvajanja je treba
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povezati, doseči čim krajše roke in nizke stroške ob zahtevani kakovosti informacijskega
sistema. Organizacijsko gledano gre za velik in kompleksen projekt.
Projekt lahko opredelimo kot časovno omejeno dejavnost med seboj povezanih deležnikov,
sredstev in aktivnosti, za katere je značilna neponovljivost projektnega procesa in
enkratnost proizvoda oziroma storitve (Rozman & Stare, 2008).
V našem primeru gre za velik projekt, v katerega so vključeni mnogi deležniki, tako
interni, kot zunanji. Med njimi je več sto internih uporabnikov in na tisoče državljanov,
katerim so storitve pretežno namenjene. Da bo prenova uspešno in učinkovito izvedena,
mora biti organizirana kot projekt. Management velikih in kompleksnih projektov je
vsebinsko, strateško in izvedbeno zahtevno delo. Vsebinskim zamislim mora ustrezati
ustrezna organizacija. Daft (1998, str. 556) pravi, da je »zamisel oblikovanja organizacije
ključna za izvedbo strategij oziroma projektov«. Projekt, ki načrtuje neizvedljive roke ali
spreminja zahteve za izvedbo, kar ima za posledico povečanje dela, preprečuje doseganje
dobrih rezultatov in izvedbo v rokih (Ford & Kevin, 2007, str. 1).
Temeljni problem, ki ga preučujemo v tem magistrskem delu torej lahko izrazimo z
vprašanjem kako učinkovito organizirati projekt prenove informacijskega sistema v javni
upravi Republike Slovenije, da bo dosegel svoje cilje, zavedajoč se restriktivnih finančnih
in časovnih okvirov v katerih naj bi bil projekt izveden. Glavni cilji projekta so izvedba v
čim krajšem možnem času, nizki stroški in seveda ustrezna kakovost rezultatov projekta.
Po Pellerin, Perrier, Guillot in Leger (2013, str. 2) je prav trajanje projekta ena izmed
pomembnih kritičnih značilnosti informacijskih projektov. Ta se v veliki meri odraža v
upoštevanju zahtev uporabnikov in zanje prijaznih in enostavnih rešitvah. Prav temu bomo
znotraj obravnave informacijskega sistema v tem magistrskem delu posvetili posebno
pozornost, ki jo bo deležna problematika podpore uporabnikom, kar je danes ena osnovnih
nalog vsake informacijske službe.
Pričujoče delo poskuša na strokoven, a vseeno razumljiv način razložiti dejstva in ozadja
prenove informatike v javni upravi, ki v delu javnosti vzbuja precejšnje zanimanje,
nenazadnje tudi zaradi precejšnje participacije davkoplačevalcev, ki jih zanima kam gre
njihov denar. Posebej omenimo, da je delo na projektu že v teku, tako da gre pri naši
obravnavi za analiziranje zamišljenega projekta, pa tudi že za analiziranje opravljenega
dela ter na osnovi obeh za iskanje in predlaganje izboljšav v nadaljevanju projekta in
njegovega managementa.
Namen našega preučevanja je tako s pomočjo analize ugotoviti probleme pri dosedanjem
izvajanju projekta prenove informatike, poiskati vzroke in predlagati izboljšave za naprej.
Namen projekta prenove je izboljšati in posodobiti informatiko v slovenski javni upravi. S
tem bo doseženo večje zadovoljstvo predvsem pri uporabnikih in tudi zadovoljstvo pri
izvajalcih, saj bodo uporabljali ustreznejše rešitve. Dana bo tudi možnost ministrstvom in
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organom v njihovi sestavi, da se bodo lahko bolj posvetila svojim sektorskim vsebinam.
Vzpostaviti bo mogoče v večji meri pogoje za večjo inovativnost pri optimizaciji
postopkov, ki jih opravlja javni sektor. S tem naj bi tudi prihranili znatna proračunska
sredstva. Glavni namen je tako povečati stroškovno učinkovitost in posredno uspešnost
javne uprave, zadovoljstvo deležnikov, še zlasti uporabnikov, katerim je projekt v končni
fazi tudi namenjen.
Namen prenove je zagotavljati razvoj informatike in funkcijsko pokritost z informacijami
ter nadaljevati proces prenove v smeri konsolidacije. Proces podpore uporabnikom je danes
bolj kot kdajkoli prej povezan s sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo in je
nujen za zagotavljanje nemotenega poslovanja organizacije. V perspektivi analiziranja
reorganizacije informatike je ravno podpora uporabnikom eden izmed najbolj kritičnih
procesov prenove. Razloge za to gre iskati predvsem v potrebi po neprekinjenem
poslovanju, saj vsaka prekinitev delovnega procesa lahko povzroči nepopravljivo škodo.
Temeljni cilj dela je predlagati takšen management projekta prenove informatike, zlasti še
njegovega preostalega dela, da bo projekt izveden kakovostno, rokovno ustrezno in z ne
previsokimi stroški (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014d, str. 15). Pri tem bom izhajal iz
določenih vsebinskih sprememb, ki jih določajo izhodišča in razne študije in jih bom v
določeni meri obravnaval. Na tej osnovi bodo tudi določeni predlogi izboljšav za naprej.
Delni cilji magistrskega dela so predvsem:






analizirati stanje informatike pred prenovo in ugotovitev problemov,
ugotoviti vzroke za probleme,
analizirati dosedanje delo na projektu.
ugotoviti odstopanja od začrtanih ciljev in vzroke zanje
predlagati spremembe-izboljšave za nadaljnje delo na projektu.

Metoda dela je logična pot od začetnega problemskega stanja do cilja – prenovljene
informatike. Začetno stanje, ki ga bom ugotovil, predstavlja stanje informatike v javni
upravi v letih 2012–2014, ki ga bom ugotovil z analiziranjem takrat obstoječega stanja na
področju informatike. Ugotovil bom določene pomanjkljivosti, ki so deloma tudi posledica
uvedenih sprememb in razvoja informatike na sploh. Na podlagi analize ter upoštevaje
spoznanja o razvoju informacijsko komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) bo
sledil predlog vsebinskih izhodišč – strategije razvoja informatike. V bistvu gre za
vsebinski, strateški okvir, ki mu sledi projekt. Z ustrezno organizacijo in managementom je
potrebno zagotoviti smotrno zagotavljanje sodelovanja velikega števila strokovnjakov.
Poudarek v delu bo prav na tem. Zato bom prikazal teorijo projektnega managementa,
posebej, čeprav razmeroma na kratko, upoštevaje velike in kompleksne projekte, kar bo
vključevalo tudi management programov in portfelja projektov.
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Temu bo sledilo osrednje poglavje: projekt prenove informatike v slovenski javni upravi,
ki vključuje določitev aktivnosti, organizacije, rokov, stroškov, zaposlenih in sredstev ter
financiranja projekta. Struktura magistrskega dela bo sledila metodi.
Magistrsko delo ni nastalo na pobudo ali zahtevo naročnika ali managementa projekta.
Preučevanje je nastalo na pobudo avtorja, ki meni, da gre za pomemben projekt in da s
svojim preučevanjem lahko prispeva k izboljšavam. Zato so predlogi zgolj mnenje avtorja,
ki jih bo poskušal v čim večji meri utemeljiti in dati na razpolago. Oba z mentorjem tudi
menita, da gre za zanimiv ter zahteven študijski primer projektnega managementa na
področju informacijske tehnologije v javni upravi.
V delu so navedeni samo javno dostopni podatki o projektu prenove informatike, saj je
potrebno varovanje poslovne skrivnosti (Zakon o gospodarskih družbah, Ur,l. RS, št.
65/2009 – uradno prečiščeno besedilo, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013 – odl.
US, 82/2013 in 55/2015, 5. poglavje). Sklepi in priporočila tega dela niso zavezujoči za
dejanski potek projekta, gre zgolj za priporočila stroke projektnega managementa
naročniku in managementu konkretnega projekta, ki jih lahko dejanski management
uporabi po svoji presoji.
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PREDSTAVITEV JAVNE UPRAVE IN INFORMATIKE V NJEJ

1.1 Predstavitev javne uprave na sploh in posebej slovenske
1.1.1

Opredelitev javne uprave in njenih značilnosti

Država je dolžna zagotoviti ustrezno izvajanje oblasti in javne storitve državljanom
(Ministrstvo za javno upravo, 2015b, str. 5). Ta proces opravlja javna uprava, ki deluje v
okviru države kot najširše javnopravne skupnosti (Virant, Pirnat, & Čebulj, 2009, str. 23).
Javna uprava je tista institucija, ki zagotavlja strokovne in politične podlage za odločanje
in uresničevanje politike, ki jo sprejme državni zbor na predlog vlade. Delovanje javne
uprave je ključnega pomena za zagotavljanje kakovosti življenja državljanov in
konkurenčnosti gospodarstva (Ministrstvo za javno upravo, 2006, str. 2). V funkcionalnem
smislu je javna uprava del procesa odločanja o javnih zadevah, to pomeni del procesa
javnega upravljanja ali upravno političnega procesa. V organizacijskem smislu javna
uprava predstavlja skupek organov in organizacij, ki izvajajo dve ključni funkciji, in sicer
(Virant et al., 2009, str. 18)




Zagotavljajo strokovne podlage za politično odločanje, brez strokovne pomoči javne
uprave politika ne more opravljati svoje funkcije in sprejemati politične odločitve
zakone, proračun), katere posledično ostanejo le mrtva črka na papirju (Virant, 2015,
str. 2).
Neposredno izvršujejo sprejete politične odločitve.
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V sodobnih demokratičnih državah, kamor uvrščamo tudi Slovenijo, politični procesi
potekajo na državni ravni in eni ali več pod-državnih oziroma lokalnih ravni, zaradi česar
ima tudi javna uprava dve ravni. Za Slovenijo je značilno, da javno upravo sestavljajo
državna uprava, lokalne skupnosti, občine in nosilci javnih pooblastil (Virant et al., 2009,
str. 19).
Sodoben pristop javne uprave je osredotočen na stranke, obenem pa tudi na rezultate in
izide njenega delovanja (Oyedele, 2015, str. 13). Kronološki pregled razvoja javne uprave
kaže tako razvoj na področju javne uprave z vidika načina vodenja in izvajanja aktivnosti
in na področju razvoja znanosti. Prispevki razvoja teorij o javni upravi so predvsem
naslednji (Oyedele, 2015, str. 28)








Javno - zasebno partnerstvo. Javna uprava prinaša strokovno znanje o družbenih
vprašanjih in politikah. Zasebna podjetja prinašajo dobro prakso na področju
upravljanja in managementa in načine, kako izboljšati učinkovitost delovanja za
doseganje zastavljenih ciljev.
Javna uprava sodeluje pri oblikovanju politik. Javne uprave kot vsi vemo, ni mogoče
ločiti od oblikovanja politik in ta koncept postaja vse bolj prevladujoč in dobro viden.
Usmeritev javne uprave v smeri ekonomike, zlasti upoštevanja stroškov in koristi.
Pred kratkim so ekonomisti razvili nove metode za analizo stroškov in koristi vladnih
programov kot osnove za oblikovanje politik.
Novo nastajajoči cilji javne uprave so vse bolj usmerjeni v učinkovitost zadovoljevanja
potreb uporabnikov.
Spremembe birokratskih vzorcev in obnašanja, ki se kažejo v večjem poudarku na
dobrobiti ljudi, zato se javna uprava vse bolj ukvarja s tehnologijami, ki prinesejo
državljanom več fleksibilnosti in dostopnosti pri izpolnjevanju družbenih potreb.

Državljani pričakujejo, da bo javna uprava kompetentna in učinkovita, ter da bo delovala v
okviru proračuna države danes in v prihodnosti. Javna uprava mora znati prepoznati
potrebe državljanov na različnih področjih kot so premoženjske zadeve, varnost,
izobraževanje, transport, promet in poskrbeti za izpolnjevanje evropskih standardov na tem
področju. Le javna uprava, ki je odprta, prijazna, strokovna, odgovorna in učinkovita se
šteje kot partner v demokratični družbi (Jugović, 2012, str. 17).
Javna uprava mora pri svojem delu upoštevati določena načela, zlasti še (Virant, 2015, str.
2):



Načelo zakonitosti, kar pomeni da deluje skladno s predpisi, ki jih postavlja vlada.
Načelo politične nevtralnosti, kar pomeni, da javne uslužbence pri delu ne sme voditi
njihov osebni interes ali interes politične stranke. Tudi pri sprejemanju zakonov je
potrebno zasledovati politično nevtralnost.
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Načelo samostojnosti, kar pomeni, da se mora politika vzdržati posegov v strokovno
odločanje uprave.

V nadaljevanju bo v okviru prenove govora tudi o ministrstvih in drugih organih, zato
predstavimo osnovno organizacijsko shemo slovenske javne uprave tudi v sliki 1:
Slika 1: Funkcijska organiziranost javne uprave

Vir: M. Vintar, Informatizacija poslovnih procesov v javni upravi 2007, str. 23.

Na Sliki 1 vidimo potek informacijskega toka nalog oziroma direktiv, poročil in nadzora v
javnem sektorju, kar nam olajša razumevanje delovanja sistema podrejenosti tudi v
primeru projekta prenove. V zadevah vezanih na projekt prenove informatike je strateško
raven naročnik poveril vodstvu projekta, ki poroča naročniku o rezultatih doseženih v
okviru projekta. Glede na način delovanja, delitve dela, hierarhije, kadrovanja, formalnosti
in ne osebnosti lahko sklepamo, da je državna uprava pretežno birokratska ustanova.
Ker se tudi javna uprava spreminja si v nadaljevanju oglejmo kaj je temu botrovalo in
kateri ukrepi so bili uvedeni v zadnjih letih oziroma desetletjih.
1.1.2

Spremembe v slovenski javni upravi

Za slovensko javno upravo je značilno, da se je v zadnjih 15 letih korenito spreminjala, na
kar so vplivale številne spremembe v okolju, kot so demokratizacija, osamosvojitev in
vključevanje v Evropsko unijo. Na spremembe javne uprave je vplival tudi kritični in
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zahtevnejši odnos uporabnikov. Ti pričakujejo izboljševanje kakovosti storitev in
zniževanje stroškov storitev ter vedo, da javna uprava lahko deluje bolj učinkovito in
ponudi uporabnikom prijazne in sodobne storitve (Ministrstvo za javno upravo, 2006, str.
2).
Z vidika zagotavljanja prožnega in učinkovitega sistema organizacije delovanja slovenske
javne uprave so bili doslej sprejeti številni ukrepi (Ministrstvo za javno upravo, 2006, str.
2–3):








Zagotavljanje administrativnega okolja, ki je prijazno za podjetnike in poenostavlja
upravne postopke ter nudi storitve vse na enem mestu, ter s tem odpravlja birokratske
ovire razvoja podjetništva v Sloveniji.
Poenostavitev javnega naročanja in odprava nepotrebnih birokratskih postopkov za
mala in srednje velika podjetja ter jim na ta način zagotoviti lažji dostop do javnih
naročil.
Zagotavljanje kakovostnejših predpisov, ki še pred sprejetjem pokažejo njegove učinke
na ekonomskem, socialnem in okoljskem področju in stremijo k odpravljanju
birokratskih ovir.
Vzpostavitev plačnega sistema v javnem sektorju, ki zagotavlja večjo prožnost in
spodbujanje pri nagrajevanju zaposlenih, ter s tem boljše delovne dosežke med
zaposlenimi.

Osrednji dejavnik sprememb v javni upravi, tudi v informatiki javne uprave, je Ministrstvo
za javno upravo, zato bomo v nadaljevanju na kratko opisali organizacijo omenjenega
ministrstva.
1.1.3

Organizacija in delovanje ministrstva za javno upravo

Ministrstvo za javno upravo je nosilec in glavni deležnik pri projektu prenove informatike
v slovenski javni upravi. Ministrstvo za javno upravo v Sloveniji izvaja naloge na različnih
področjih. Ta področja delovanja lahko predstavimo (Ministrstvo za javno upravo, 2016a):





Sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja.
Plačni sistem v javnem sektorju: skrb za spremljanje izvajanja plačnega sistema in
priprave predlogov ukrepov, skrb za usklajenost plačnega sistema s predpisi in priprava
kolektivnih pogodb, dostop do informacij javnosti o plačah javnih uslužbencev.
Sistem javnih naročil: pripravlja predpise s področja javnega naročanja, skrbi za
usklajevanje (harmonizacijo) slovenskih predpisov s področja javnega naročanja s
predpisi Evropske unije, spremlja in sodeluje pri usklajevanju predpisov Evropske
unije in Svetovne trgovinske zbornice na področju javnih naročil, skrbi za pripravo
gradiv za delovna telesa Evropske komisije, pripravlja analiza o učinkovitosti sistema
javnega naročanja. Skrbi tudi za prenos dobrih praks iz tujine glede javnega naročanja.
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Volilna in referendumska zakonodaja: zagotavlja ustrezno evidentiranje volilne pravice
državljanov, kar je ključnega pomena, glede na to, da je okvir volilne pravice določen
že v ustavi.
Sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka.
Sistemsko urejanje upravnih taks.
Upravno poslovanje, v sklopu katerega poteka tudi usposabljanje za strokovno tehnične
javne uslužbence, ki so prvenstveno osredotočena na pridobivanje znanja o temeljnih
načelih in vprašanjih upravnega postopka, poslovanje s strankami, javnosti dela,
varovanja osebnih podatkov pri delu in informacij javnega značaja (Marzel, 2015, str.
1).
Upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi: spremlja razvoj IKT na
strateški ravni in pripravlja smernice, standarde za informatizacijo posameznih
področji, prav tako skrbi za normativni okvir in vključenost v mednarodne aktivnosti.
Pomembno področje je upravljanje, nadzor in koordinacija IKT infrastrukture ter
državnega komunikacijskega omrežja. V to področje spada tudi upravljanje,
posodabljanje in vzdrževanje informacijske arhitekture za nemoteno delovanje in
dostop državljanov do javnih storitev.
Zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave, za državljane in organe javne uprave.
Preprečevanje korupcije v javnem sektorju. Podatki mednarodnega indeksa zaznave
korupcije v javnem sektorju, kot jih objavlja Transparency International so pokazali, da
je Slovenija zdrsnila iz 37. na 43. mesto po koruptivnosti med 177 državami
(Ministrstvo za javno upravo, 2015b, str. 37), zato je dolgoročni cilj javne uprave
izboljšati njen ugled na mednarodnem trgu.
Delovanje nevladnih organizacij, lokalne skupnosti (Ministrstvo za javno upravo,
2015b, str. 54).
Zagotavljanje kakovosti javne uprave. Kot pravi (Jugović, 2012, str. 16) odločitve
javne uprave neposredno vplivajo na kakovost življenja državljanov.
Zagotavljanje enostavnejše zakonodaje v luči odprave birokratskih ovir.
Naloge na področju sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in
lokalnih skupnosti.
Ravnanje s premoženjem države na centraliziran način, pri čemer zasleduje načelo
gospodarnosti. V ta namen je bila sprejeta Strategija ravnanja z nepremičnim
premoženjem (Ministrstvo za javno upravo, 2009, str. 3), ki opredeljuje usmeritve na
področju pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami, prav tako na področju
najemanja nepremičnin v državni lasti in možnostih brezplačne uporabe teh
nepremičnin.
Načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb organov državne uprave (Ministrstvo
za javno upravo, 2016a).

V sklopu Strategije Javne uprave v Sloveniji 2015 do 2020 so predstavljene številne
priložnosti za izboljšanje delovanja javne uprave. V nadaljevanju izpostavljamo nekatere
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ključne (Ministrstvo za javno upravo, 2015b, str. 40):






povečanje odzivnosti in učinkovitosti javne uprave in izboljšati znanja ter kompetence
zaposlenih;
poskrbeti za prenos dobrih praks držav Evropske unije o uporabi virov v javni upravi;
poskrbeti za učinkovito ravnanje z zmožnostmi zaposlenih;
zagotoviti vodstveni kader, ki je strokovno usposobljen, ima znanja in potrebne
veščine,
posodobiti ureditev ravnanja z zmožnostmi zaposlenih v javni upravi v smislu
zagotavljanja prožnosti in mobilnosti delovnih mest.

Osrednji predmet preučevanja v tem delu je informatika, zato si jo v nadaljevanju pobližje
oglejmo.

1.2 Predstavitev informatike na splošno in posebej v slovenski javni
upravi
1.2.1

Opredelitve pomembnejših pojmov s področja informatike

Informacije so podatki, ki imajo določen pomen za uporabnika – odločevalca. Podatki so
zabeležena dejstva. Informacije nam povedo, česar pred tem še nismo vedeli. Sporočajo
prejemniku še neznano, kar pri njem vzbuja določeno spremembo kot posledico odločitve.
So osnova za odločanje (Westerbach & Lokar, 2000, str. 9–10).
Podatki so tako prikazana dejstva o določenem predmetu ali pojavu. Če koristijo
prejemniku, so informacije, na osnovi katerih lahko sprejemamo ustrezne odločitve,
(Westerbach & Lokar, 2000, str. 9–10).
Informatika je znanstvena disciplina, ki raziskuje vrste in značilnosti informacij,
zakonitosti in teorijo informacijskih dejavnosti, prav tako tudi vplive informacij, ki jih
imajo na človeka (Westerbach & Lokar, 2000, str. 9–10). V praksi z informatiko
razumemo celokupnost vseh pojavov, ki so povezani z nastajanjem, s pridobivanjem in
uporabo informacij.
Informacijski sistem je urejena množica podatkov, pripomočkov in metod, s katerimi lahko
podatke obdelamo. Pri tem je njihova najpomembnejša naloga oskrbeti uporabnike s
podatki, s pomočjo katerih bodo lahko imeli realno sliko o predmetu, o katerem odločajo,
na primer o poslovanju podjetja. Informacijski sistemi se uporabljajo v praktično vseh
dejavnostih: knjižnicah, bankah, bolnišnicah, podjetjih, šolah (Westerbach & Lokar, 2000,
str. 15).
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Kot vidimo na Sliki 2 informacijski sistem sestavljajo informacijski procesi, informacijska
tehnologija in ljudje. Torej informacijski sistem temelji na potrebni tehnologiji, ljudeh, ki
imajo znanja in sposobnosti za obvladovanje informacijskega sistema in procesov (na
primer procesa nabave, prodaje, proizvodnje, izvajanja storitve za državljane, javnih
naročil) (Gričar, 2002, str. 625).
Z uporabniškega vidika ločimo organizacijske informacijske sisteme, osebne informacijske
sisteme in sisteme, ki povezujejo združbe.
Slika 2: Temeljne sestavine informacijskega sistema

Vir: J. Gričar, Management informacijske tehnologije in e-poslovanja, 2002, str. 625.

Informacijska tehnologija je pomemben sestavni del informacijskega sistema. je postopek
snovanja, oblikovanja, prenašanja, prejemanja in dojemanja informacij. Ta potek
dogodkov je odvisen od tehničnih sredstev in pripomočkov, ki jih podjetje uporablja, zato
v okvir informacijske tehnologije spadajo tudi telekomunikacije, računalniki in še druga
oprema, ki je potrebna za obdelavo podatkov. V informacijsko tehnologijo spadajo osebni
računalniki, ekspertni sistemi, varnost podatkov, računalniki, internet, večpredstavnost,
informacijski sistemi (Westerbach & Lokar, 2000, str. 15).
Informacijska tehnologija predstavlja sredstvo in vedenje za obravnavo podatkov o
zbiranju, obdelovanju, hranjenju in posredovanju podatkov v obliki informacij. V ožjem
pomenu informacijska tehnologija predstavlja (Gričar, 2002, str. 621):






računalniško opremo,
računalniške programe,
telekomunikacije,
ustrezne tehnike in
postopke.
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Baza podatkov je skupek podatkov o določeni stvari, zbranih na enem mestu (Westerbach
& Lokar, 2000, str. 18).
Računalniški program predstavlja zapisano navodilo za delovanje računalnika in je
sestavljen iz zaporedja ukazov v programskem jeziku. Skupek vseh programov, ki se
uporabljajo na računalniku, imenujemo software, kateri se deli na operacijski sistem in
uporabniške programe na primer Word, Excel, dokumentni sistem ipd. (Gričar, 2002, str.
621). Lahko rečemo, da je produkt informatike informacija, ki pa ni sama sebi namen,
temveč služi pri odločanju.
1.2.2

Pomen in razvoj informacij kot osnova odločanju

Za sprejemanje odločitev in uresničevanje ciljev podjetja in drugih združb so nujno
potrebne informacije. Informacije pridobimo na osnovi namensko zbranih podatkov
oziroma zaznanih dejstev. Te odločitve dajejo vsi ljudje, ki delujejo v združbah; vsak
odloča na svojem področju. Osnovno razlikovanje odločitev je odločanje (upravljavcev in)
managerjev ter odločanje izvajalcev. Prvi s svojimi odločitvami vplivajo tudi na delo
izvajalcev. Izvajalci so specialisti ali strokovnjaki na določenih področjih, na primer v
prodaji, nabavi, proizvodnji, financah ipd. Njihove odločitev so tehnične, saj z njimi
odločajo predvsem o delovanju delovnih sredstev, delovnih predmetov in zaposlenih v
tehničnem smislu. So tudi znane kot operativne, saj jih neposredno izvajajo. Drugo
skupino odločitev sestavljajo managerske odločitve. Te dajejo managerji; po navadi jih
izvajajo izvajalci. Za te odločitve so potrebne informacije iz različnih delov poslovanja,
kriterij odločanja pa je pogosto uspešnost, na primer dobiček podjetja, zadovoljstvo
uporabnikov v javni upravi itd. Ti informacijski sistemi so znani kot managerski (ali
ravnateljevalni) informacijski sistemi (MIS). MIS je opredeljen kot mreža aplikacij v
podjetju, ki managerje preskrbi z informacijami, ki jim pomagajo v odločanju (Rozman &
Kovač, 2012, str. 461). Delimo jih lahko na strateške (strateške odločitve dajejo glavni
managerji) in taktične (te odločitve daje v glavnem srednji management).
Management, ki nima na voljo vseh potrebnih informacij, se ne more pravilno odločiti,
prav tako ne more pravočasno reševati problemov v podjetju ali izkoristiti priložnosti in
sprejemati ukrepov, saj informacije predstavljajo osnovo vsakega odločitvenega sistema
(Bernik & Florjančič, 2003, str. 13).
Brez ustreznih informacij ni mogoče dosegati ciljev podjetja in razvoj zaposlenih, saj
informacije predstavljajo osnovo vsakega sistema. Zavedati se je potrebno, da vsako
podjetje potrebuje učinkovito odločanje, če želi dosegati cilje, saj praviloma prav strateško
planiranje in cilji podjetja omogočajo dodano vrednost, seveda pod pogojem, da
management sprejema ustrezne kakovostne odločitve in pravočasno (Bernik & Florjančič,
2003, str. 13).
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Pomembno vlogo pri (upravljanju in) managementu podjetja ima informacijski sistem, ki
pomaga podjetju tako pri planiranju kot kontroli poslovanja kakor tudi sprejemanju
odločitev in obvladovanju strateških potencialov podjetja, to je smotrov, poslanstva, in
temeljih ciljev podjetja (Bernik & Florjančič, 2003, str. 13).
Poslovno okolje se hitro spreminja in management mora stalno spremljati spremembe iz
okolja za kar rabi ustrezen informacijski sistem, ki bo s pomočjo zbiranja, hranjenja in
dostopom do podatkov prispeval podjetju strateške konkurenčne prednosti na trgu (Bernik
& Florjančič, 2003, str. 13). V konkurenčnem svetu predstavlja reševanje problemov
podjetja ključne aktivnosti, ki so potrebne za učinkovito poslovanje in sprejemanje
odločitev podjetja.
Po Rozmanu in Kovaču (2012, str. 47–48) v procesu odločanja pogosto predpostavljamo
racionalnost, kar pomeni, da ima tisti, ki odloča na voljo vse potrebne informacije in
znanja, da lahko izbere optimalno rešitev. V praksi je takih primerov malo. Največkrat
nimamo vseh informacij in ne poznamo vseh metod odločanja. Tedaj govorimo o omejeni
racionalnosti pri odločanju. Iz tega izhajajo tri možnosti:




uporabljajo se samo doslej znane rešitve,
uvajajo se samo manjše spremembe,
odloča se neracionalno.

Seveda imajo vse tri možnosti odločanja z omejeno racionalnostjo lahko slabe posledice za
objekt odločanja in širše. Vidimo, da je neracionalnost pri odločanju posledica
pomanjkljivih informacij oziroma znanja, kar potrjuje tezo, da so kvalitetne informacije in
informacijski sistem pogoj za racionalno odločanje managementa.
1.2.3

Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije na splošno in v javni upravi

V zadnjih letih in desetletjih smo priča izredno hitremu razvoju informacijsko
komunikacijske tehnologije. Od začetkov komercialne rabe računalnikov, ko je bila le ta v
domeni ozkega kroga visoko usposobljenih strokovnjakov, pa do danes, ko nas IKT lahko
spremlja že praktično na vsakem koraku profesionalnega in zasebnega življenja. Razvoj
IKT je bil tako intenziven, da so današnji pametni telefoni zmogljivejši od super
računalnikov izpred nekaj desetletij.
Pomembna prelomnica v razvoju računalništva je bila nedvomno iznajdba
mikroprocesorja, saj je le ta omogočila miniaturizacijo IKT naprav in posledično padec
cen, ter s tem dostopnost tehnologije širokim ljudskim množicam.
Naslednja iznajdba, ki je povsem spremenila svet je internet oziroma svetovni splet
katerega zametki segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Komercialna raba je sledila
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nekaj desetletij kasneje in dosegla tako velik razmah, da danes nekateri smatrajo internet
kot osnovno dobrino primerljivo na primer z elektriko in vodo.
Kot tretjo pomembno prelomnico na področju informatike lahko zagotovo štejemo uvedbo
relacijskih podatkovnih baz, ki so do danes zaradi svoje zmogljivosti in praktičnosti
izpodrinile praktično vse druge podatkovne modele.
Tukaj so navedene samo tri, po mojem mnenju najpomembnejše iznajdbe, ki so najbolj
zaznamovali razvoj IKT. Seveda je še precej manjših, a vseeno nujnih tehnoloških izumov,
kot so na primer optični kabli, satelitski prenos podatkov, diskovna polja, itd., brez katerih
si ne moremo predstavljati stanja v IKT kot ga imamo danes.
Logična posledica tega razvoja tehnologije je razvoj oblačnega računalništva. Oblačno
računalništvo lahko opredelimo kot internetno obdelavo podatkov, ki zagotavlja procesne
zmogljivosti in podatke na zahtevo drugih naprav (Qusay, 2011, str. 16). Ta model
omogoča povsod na zahtevo dostop do skupnega nabora nastavljivih računalniških virov
(na primer omrežja, strežniki, shranjevanje, aplikacij in storitev), ki je čim bolj samodejno
prilagodljiv. Oblak je rešitev za fizične osebe in podjetja z različnimi zmogljivostmi za
shranjevanje in obdelavo podatkov v oblačnem podatkovnem centru. Temelji na delitvi
virov za dosego zahtevane storitve po nižji ceni, kar je posledica ekonomije obsega.
Podobno kot na primer uporabljamo elektriko iz električnega omrežja.
Moramo se zavedati, da je oblak fizično samo računalniški center nekoga drugega, ki je
prav tako podvržen različnim tveganjem na primer virusom, okvaram, vdorom in podobno.
Zato previdnost ni odveč predvsem pri občutljivih podatkih. Že danes večina ljudi
uporablja oblačne storitve. Spomnimo se samo na ponudnike elektronske pošte, gmail,
hotmail itd.
Iz navedenega lahko sklepamo, da je oblačno računalništvo logična optimizacija, ki jo
omogoča razvoj tehnologije. Enake rezultate dosegamo z manj sredstvi, kar lahko
pripišemo tudi ekonomiji obsega, ki je tipična lastnost oblačnega računalništva.
Podobno je oblačno računalništvo opredeljeno tudi v izhodiščih za prenovo slovenske
državne informatike: »Tehnološki razvoj narekuje prehod na storitve v oblaku (storitve na
zahtevo, plačilo glede na porabljene kapacitete). Pričakovanja uporabnikov so visoka, saj
ne moremo več pristajati na dolg razvojni cikel, na butično izvedbo priprave informacijske
infrastrukture in na slabo delovanje sistemov za relativno visoko ceno« (Ministrstvo za
notranje zadeve, 2013, str. 3).
Seveda je informacijsko tehnologija v javni upravi Republike Slovenije vedno sledila
svetovnim trendom v tej panogi. Vprašanje je samo s kolikšnim zamikom. Tako imamo
določena področja, kjer zaostajamo za povprečjem EU in druga, kjer to povprečje
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presegamo. Pri tej paradigmi se moramo zavedati, da razvoj informatike velikokrat ne
poteka v skladu z uradnimi napovedmi, pač pa je poln nepredvidenih sprememb in slepih
ulic.
Prav razvoj IKT, druge sprememb in zahteve (EU, uporabniki ipd.) so vodile k prenovi
informatike v slovenski javni upravi. Potrebno je bilo najprej utemeljiti razloge za
spreminjanje, kar izvedemo z analizo obstoječega stanja ter v primeru utemeljitev iskati
rešitve tako v vsebinskem kot zaradi sodelovanja veliko strokovnjakov tudi v
organizacijskem smislu. Zato bomo kasneje dodali kratko poglavje o analizi organizacije in
ravnanju s projekti. Dejavnost informatike v našem primeru lahko predstavimo z opisom
funkcionalnosti splošno in parcialno po oddelkih.
1.2.3.1 Funkcije informatike v slovenski javni upravi.
Že iz dejavnosti javne uprave je viden pomen informacij in vloga informatike v javni
upravi. Tako v predlaganju zakonodaje kot politik javna uprava predlaga vrsto odločitev,
za katere nujno potrebuje kakovostne in obsežne informacije. Enako velja tudi v odnosih z
uporabniki. Vse vsebinske dejavnosti javne uprave se kažejo v informatiki. Zato ima tudi
posebno mesto v okviru Ministrstva za javno uprave. Njene glavne dejavnosti so zlasti
vezane na upravljanje IKT, skrb za razvoj skupnih rešitev, skrb za varnost, načrtuje in
upravlja enotni finančni načrt v državni upravi, usklajuje enotno nabavno funkcijo,
koordinira javne informacijske projekte, spremlja svetovni razvoj IKT in pripravlja
usmeritve in standarde.
Poleg tega informatika pripravlja predloge zakonov s področja informatike, pripravlja
analize na področju informatizacije javne uprave, skrbi za informacijsko infrastrukturo,
skrbi za razvoj in vzdrževanje aplikacij, hrani in obdeluje registre podatkov. Načrtuje in
vzdržuje elektronski dokumentni sistem, skrbi za lokalno infrastrukturo, izvaja naloge
vladnega overitelja digitalnih potrdil, sodeluje pri pripravi dokumentacije za javna naročila
v okviru direktorata. Posreduje podatke iz evidenc upravičenim uporabnikom, koordinira
mednarodne aktivnosti s področja direktorata za informatiko.
Vključuje se tudi v mednarodne delovne skupine s področja dela direktorata in izvaja
druge strokovne naloge doma in na mednarodnem nivoju (Ministrstvo za javno upravo,
2016b).
Omenjeni spisek nalog bo ob koncu prenove razširjen še z nalogami drugih ministrstev in
organov, kar bo nedvomno vplivalo na obremenjenost sredstev in zaposlenih ob koncu
prenove.
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1.2.3.2 Informacijska infrastruktura
Informacijska infrastruktura je fizična podstat vsakega informacijskega sistema, ki
omogoča obstoj in delovanje informacijskega okolja. Organizaciji omogoča posredovanje
informacijskih storitev zaposlenim, partnerjem oziroma strankam in je običajno v lasti in
upravljanju združb-organizacij. Tipično se sestoji iz hardwara, softwara in strokovnjakov
za področje informacijske infrastrukture (Infrastructure, 2016, str. 1).
V našem konkretnem primeru državne informatike v okviru ministrstva za javno upravo
ima informacijska infrastruktura naslednje specifične naloge:






Izvaja centralne horizontalne infrastrukturne naloge, skrbi za sistemske prostore na
primarnih in sekundarnih lokacijah, skrbi za enotne tehnološke standarde, skrbi za
podatkovne baze v tehničnem smislu na primer izvaja varnostno kopiranje ali angleško
»back up« baze, skrbi za varnost informacijskega sistema.
Izvaja arhiviranje podatkov in programov, skrbi za enotno upravljanje lokalne
infrastrukture, načrtuje procesne, shranjevalne in mrežne vire, sistemsko podpira
virtualizacijo. Skrbi za neprekinjeno delovanje informacijskega sistema 24/7/365.
Sodeluje z naročniki, skrbi za licenciranje programske opreme, pripravlja in izvaja
načrt delovanja v izrednih razmera. Sodeluje pri vseh strateških odločitvah glede
varnosti in obratovanja informacijsko komunikacijske infrastrukture. V njegovem
okviru deluje izdajatelj digitalnih potrdil digitalni potrdil SIGOV-CA m SIGEN-CA ter
digitalnih potrdil za potrebe slovenskih biometričnih dokumentov. Skrbi za elektronsko
pošto (Ministrstvo za javno upravo, 2016b).

Vsebinsko lahko delovanje na področju informacijske infrastrukture strnemo v tri sklope in
sicer na komunikacijske in podatkovne centre, upravljanje z informacijskimi storitvami in
na storitve zaupanja. Natančnejši opis teh sklopov je za naše delo manj pomemben, sicer
pa te podatke lahko najdemo v (Ministrstvo za javno upravo, 2016b).
Vse te naloge in vsebinski sklopi naj bi se v prihodnjih letih v okviru obravnavanega
projekta prenove informatike centralizirale v državnem računalniškem oblaku, ki ga
preučuje to delo. Razlog za centralizacijo informatike je optimizacija poslovanja javne
uprave, ki je sedaj preveč razpršena in raznolika. Rezultat centralizacije bo in je deloma že
večja učinkovitost informacijskega sistema s hkratnim nižanjem stroškov v daljšem
časovnem obdobju. Del te migracije bomo obravnavali v nadaljevanju.
1.2.3.3 Oddelek za pomoč uporabnikom
Pomoč uporabnikom informacijske opreme in storitev je tipičen sestavni del vsakega
večjega informacijskega sistema. Naloga oddelka za pomoč uporabnikom je nudenje
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pomoči uporabnikom informacijske tehnologije in storitev pri vsakodnevnem delu (Help
desk, 2016).
Tukaj gre za tako imenovani prvi nivo pomoči oziroma za neposreden stik z uporabniki, ki
je prav zaradi tega izjemno pomemben, saj neposredno vpliva na storilnost in zadovoljstvo
zaposlenih oziroma strank, ki uporabljajo informacijsko infrastrukturo oziroma storitve za
katere je pristojna dotična služba za pomoč uporabnikom.
Oddelek za pomoč uporabnikom je predvsem namenjen in usposobljen za hitro reševanje
manj zahtevne tekoče problematike uporabnikov, zato v organizacijah praviloma obstajajo
tu drugi in tretji nivo pomoči. Prijavljena napaka se tako v primeru nezmožnosti rešitve na
določenem nivoju prenese na višji in bolj usposobljen oziroma specializiran oddelek, ki je
sposoben rešiti določen problem.
V konkretnem primeru ministrstva za javno upravo so naloge storitvenega centra
opredeljene kot zagotavljanje delovanja in funkcionalnosti informacijske opreme,
zagotavljanje konfiguracije računalniške opreme na lokaciji uporabnika, pomoč
uporabnikom pri uporabi informacijsko komunikacijske opreme in sodelovanje pri
procesih, vezanih na incidente (Ministrstvo za javno upravo, 2016b).
Kot bomo videli v nadaljevanju je v projektu prenove informatike v Slovenski javni upravi
predvidena tudi konsolidacija pomoči uporabnikom. To pomeni, da naj bi namesto lokalne
podpore uporabnikom po ministrstvih in organih v sestavi pomoč vsem deležnikom v javni
upravi nudil večji centraliziran storitveni center pod okriljem Ministrstva za javno upravo.
To se za enkrat še ni v celoti uresničilo, razloge bomo s pomočjo analize in logičnega
sklepanja skušali poiskati v nadaljevanju.
1.2.3.4 Razvoj aplikativnih storitev
Aplikacije ali programi (software) skupaj s podatki oziroma podatkovnimi zbirkami tvorijo
vsebino informacijskega sistema. Vse doslej naštete prvine informacijskega sistema,
infrastruktura, pomoč uporabnikom ipd. v končni fazi služijo temu, da uporabniki pridobijo
oziroma jim posredujejo informacije. Brez aplikativne programske opreme bi bila vsa
infrastruktura praktično neuporabna. Naj omenimo, da je poleg aplikativne programske
opreme za delovanje sistema nujna tudi sistemska programska oprema, vendar ta ni bistven
predmet razprave v tem delu ker je večinoma dobavljena skupaj s stojno opremo in tvori z
njo praktično nerazdružljivo celoto. Aplikacijski razvoj je bodisi zunanji ali interni. Oba
pristopa imata svoje prednosti in koristi. Naloga informacijskega managementa je izbrati
optimalen pristop. Tukaj je seveda potrebno upoštevati več vidikov: tehnični,
organizacijski, časovni in finančni. V javni upravi se uporabljata oba pristopa za razvoj
aplikativne programske opreme glede na izvajalce, torej zunanji (angl. outsourcing) in
lasten razvoj aplikacij (angl. insourcing).
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Na tem mestu se ne bomo spuščali v diskusijo zakaj se je management v konkretnem
primeru aplikativne programske opreme odločil za lastni razvoj ali najem zunanjega
izvajalca, ampak bomo kratko opredelili dejavnost na področju aplikativnih rešitev v
okviru Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije. Migracija aplikativne programske
opreme je namreč glede na trajanje po projektnem planu najbolj zahtevna naloga v okviru
prenove informatike v javni upravi.
V javni upravi je bilo leta 2016 skupno 1062 aplikacij. Delež posameznih ministrstev nam
prikaže Tabela 1.
Tabela 1: Aplikativna programska oprema po ministrstvih
Naziv skupina_PU
AKTRP
ARSO
CIKS
CURS
DURS
GURS
MDDSZEM
MF
MGRT
MIZŠ
MK
MKO
MNZ
MORS
MP
MZ
MzIP
MZZ
SURS
UE
UJP
VS
Skupna vsota

Ni podatka Ni vzdrževanja Lastno vzdrževanje Pogodba
1
2
4
15
60
2
22
13
5
3
2
52
3
37
5
1
12
22
10
24
23
1
11
27
5
14
13
1
26
7
4
23
10
10
6
6
28
6
8
61
13
9
26
11
4
1
18
22
23
3
29
5
3
1
7
67
4
26
11
11
4
15
4
3
2
4
16
1
27
8
6
38
16
11
28
380
77
213
392

Skupna vsota
22
97
62
40
18
56
35
46
47
27
32
103
59
45
60
11
108
30
13
52
6
93
1062

Vir: Ministrstvo za javno upavo, Aplikacije po proračunskih uporabnikih, 2016c, str. 1.

Kot pomembno nalogo nekaterih aplikacij bi izpostavil odpravljanje birokratskih ovir pri
urejanju postopkov v zvezi z življenjskimi dogodki in pri poslovanju podjetij. Zato je
slovenska javna uprava med drugim uvedla prenovljen portal e-uprava, ki od leta 2006
omogoča vstopno točko do informacij in storitev (Ministrstvo za javno upravo, 2006, str.
5). Državljanom je preko spletnega portala na voljo dostop do številnih obrazcev in
komunikacija z javno upravo v elektronski obliki. Portal e-vem pa poslovnim subjektom na
podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila zagotavlja, da preko interneta izvedejo vpis v
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poslovni register Slovenije, dodajanje ali odvzemanje standardnih klasifikacij dejavnosti in
posredujejo davčne podatke.
1.2.3.5 Upravljanje s podatki
Pomembna naloga informatike v slovenski javni upravi je tudi hranjenje in ažuriranje
osnovnih podatkov za delovanje države. Taki so na primer podatki o fizičnih in pravnih
osebah, volilni imeniki, podatki pravosodja in podobno.
Kot pravi Virant, (2013, str. 14) večji kot je napredek javne uprave na poti k nenehnemu
izboljševanju, bolj sistematično in postopno bo zagotovila zbiranje in upravljanje notranjih
in zunanjih informacij (Virant, 2013, str. 14).
Področje upravljanja s podatki v slovenski javni upravi lahko podrobneje razčlenimo na
več posameznih nalog. V našem primeru Ministrstvo za javno upravo:







Upravlja s sistemsko arhitekturo in standardi za potrebe gostovanja informacijskih
sistemov na centralni informacijski infrastrukturi, upravlja s podatki in skrbi za njihovo
varnost, skrbi za definicije in življenjski cikel podatkov, skrbi za enotno sistemsko
arhitekturo in standarde.
Določa smernica in navodila za obvladovanje sprememb v informacijskih sistemih.
Poleg tega upravlja repozitorij izvorne kode, vzdržuje definicije logičnih in fizičnih
podatkovnih modelov na nivoju podatkovnih baz, izvaja optimizacijo objektov
podatkovnega sloja, vzdržuje podatkovni slovar, skrbi za uvajanje dobrih praks, skrbi
za preverjanje programskih in uporabniških dostopov do baze.
Skrbi tudi za izbor ustreznih tehnologij in sistemov na podatkovnem nivoju, pripravlja
dokumentno arhitekturo za prehod na državni računalniški oblak.

Te naloge lahko strnemo v tri vsebinske sklope. Ti so sistemska arhitektura in standardi,
sistemsko upravljanje in podatkovno modeliranje (Ministrstvo za javno upravo, 2016d).
1.2.3.6 Informacijska varnost
Ustrezno varovanje informacijskega sistema je pogoj za vse ostale dejavnosti v javni
informatiki. Področje je tudi zakonsko urejeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
(Ur.l. RS, št. 94/2007), kjer so zagrožene visoke denarne kazni za kršilce. Hujše kršitve so
opredeljene celo kot kaznivo dejanje.
Na tem področju je v veljavi tudi Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o
elektronskem poslovanju na trgu in Zakon o elektronskem podpisu. Poleg tega področje
informacijske varnosti urejajo še interni pravilniki in priporočila stroke. Torej moramo na
področju varnosti poleg strokovnih meril upoštevati tudi zahteve zakonodaje, tako
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slovenske, kot evropske in svetovne, če poslujemo s tujino.
Pogoj za delovanje sodobne države je tudi ustrezna informacijska podpora. Informatika in
varnost podatkov pa postajata vse bolj pomembna strateška dejavnika v sodobnih družbah
(Ministrstvo za notranje zadeve, 2014d, str. 37).
Dejanski ukrepi za zagotavljanje informacijske varnosti v javni upravi, ki jih izvaja
Ministrstvo za javno upravo so predvsem: izvajanje centralne naloge na področju
informacijske varnosti v sodelovanju s skupino SIGOV-CERT, normativno urejanje
področja informacijske varnosti v javni upravi, oblikovanje področne varnostne politike za
zagotavljanje varnosti kritične informacijske infrastrukture ter oblikovanje smernic za
zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijsko komunikacijskih sistemov.
Prav tako ozavešča uslužbence in javnost o tveganjih v kibernetskem svetu, popravlja
smernice za nakup varne informacijsko komunikacijske opreme. Pripravlja oceno
ogroženosti. Opredeljuje kritične sisteme, načrtuje postopke za zaščito kritičnih sistemov,
sodeluje z EU na področju kibernetske varnosti. Opozarja na varnostne pomanjkljivosti,
spremlja normativne akte EU, NATO, Sveta Evrope in združenih narodov ter v širšem
mednarodnem okviru skrbi za harmonizacijo nacionalnega pravnega reda z zavezujočimi
akti.
Organizira nacionalne vaje iz kibernetske varnosti, pregleduje kritično infrastrukturo,
sodeluje z zasebnim sektorjem in Evropsko unijo na organizacijski in tehnični ravni.
Sodeluje z Evropsko komisijo, skrbi za usposobljenost članov operativne skupine, analizira
varnostne incidente in vzdržuje bazo znanja odzivne skupine.
Ščiti dokazno gradivo o varnostnih incidentih, išče ranljivosti v informacijskem sistemu
javne uprave. Izvaja preventivne teste vdora v informacijski sistem. Analizira izvorno
kodo. Pripravlja ukrepe za odpravo varnostnih pomanjkljivosti. Sodeluje s Slovenskim
centrom za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT in z drugimi nacionalnimi
organizacijami za varnost v kibernetskem prostoru.
Te aspekte informacijske varnosti je bilo potrebno upoštevati tudi pri načrtovanju in
izvajanju projekta prenove informatike v javni upravi. Varnost ima tudi pri tovrstnih
posegih najvišjo prioriteto
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2

OPREDELITEV ANALIZE POSLOVANJA IN ORGANIZACIJE
TER RAVNANJA S PROJEKTI

2.1 Opredelitev analize poslovanja in organizacij ter ravnanja s projekti
Spoznavanje tako zamišljene vsebine dejanskega in zamišljenega informacijskega sistema
v državni upravi ter managementa projekta, ki bo zagotavljal smotrno izvedbo vsebine in s
tem ugotavljanja problemov bom izvedel s pomočjo metode analize. Ugotovitvam analize
bo kasneje sledilo predlaganje morebitnih izboljšav. Zato je prav, da na kratko prikažem
bistvo metode analize in managementa ali ravnanja s projekti.
Preden začnemo s spreminjanjem predmetov ali pojavov jih moramo temeljito spoznati.
Brez njihovega poznavanja bodo predlogi sprememb zelo verjetno neustrezni in bodo
vodili v poslabšanje stanja. To spoznavanje nam omogoča predvsem analiza, ki je po svoji
osnovni opredelitvi proces spoznavanje določenega predmeta ali pojava z določenim
namenom. Iz opredelitve sledijo trije elementi:




predmet spoznavanja,
metoda spoznavanja in
namen spoznavanja.

Analiza se vedno nanaša na konkreten predmet. V podjetjih in na sploh je to po navadi
poslovanje ali organizacija podjetja ali njegov del, na primer poslovna funkcija ali
organizacijska struktura ali proces. Namen teh analiz je izboljšati odločanje o predmetu
analize, kar ima spet za namen izboljšanje uspešnosti poslovanja ali učinkovitosti
organizacije. V tem je namen analiz o poslovanju in organizaciji. Metoda analize, ki
sistematično in logično pripelje do spoznanj je sestavljena iz dveh temeljnih faz:
opazovanja poslovanja, ki ugotavlja odstopanja v poslovanju, in diagnoze, ki ugotavlja
vzroke teh odstopanj ali probleme.
Nas bo v tem delu predvsem zanimala informatika, ki je s svojo vsebino podobna
poslovanju, s svojim projektnim delom pa predstavlja organizacijo. To bo torej predmet
preučevanja. Analiza informatike v javni upravi Slovenije ter organizacije njenega
uvajanja je spoznavanje informatike in organizacije projekta z namenom izboljšanja
obstoječih rešitev v procesu opazovanja obstoječega stanja in ugotavljanja ter predlaganja
možnih izboljšav.
Obe omenjeni analizi predstavljata notranje analize. Pogosto podjetja spoznavajo tudi
okolje, v katerem delujejo. Metoda tega spoznavanja je sicer enaka, le da pripelje do
spoznanj o priložnostih in nevarnostih okolja, medtem ko notranje analize ugotavljajo
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prednosti in slabosti. V našem primeru bomo upoštevali spremembe in razvoj informatike
v okolju.
V procesu analize, opazovanja in diagnosticiranja poslovanja organizacije je potrebno
oceniti zunanje okolje, opazovati tendence v okolju, analizirati potencialne odjemalce
storitev, ugotavljati uspešnost, oceniti priložnosti in nevarnosti, ter določiti strategijo
delovanja (Pučko, 1999, str. 357–361). Povedano velja tudi za informatiko v javni upravi.

2.2 Analiza projekta in managementa projekta
Pri projektih lahko ločimo analizo vsebine projekta in analizo managementa projekta. Prva
je v bistvu analiza delovanja (poslovanja) in v primeru projekta ugotavlja ustreznost
vsebinskih rešitev. Analiza managementa projekta pa analizira sam proces managementa,
je torej značilna organizacijska analiza. Na primer ugotovitev neustrezne informacijske
rešitve je predmet prve analize, medtem ko je neustrezen način vodenja tima predmet
druge analize.
Sam management projektov obsega:






začetek projekta,
planiranje projekta,
uveljavljanje projekta,
kontrolo projekta,
zaključek projekta.

Obenem so to sestavni deli, ki jih vsakega posebej in v medsebojnih povezavah
preučujemo in zanje ugotavljamo, ali in v kolikšni meri zagotavljajo smotrno izvedbo
projekta oziroma v kolikšni meri dosega zahtevane roke, stroške in kakovost.
Analiza podatkov predstavlja osnovo za razvoj podjetja in širjenje dobre prakse. Zato je
pomembno, da ima podjetje podatke o pretekih projektih, ki se nanašajo na (Stare &
Rozman, 2011, str. 317) :







obseg poslovanja,
stroške poslovanja,
čas poslovanja,
prvotne plane podjetja,
predvidena tveganja pri poslovanju podjetja,
vzroke za odstopanja od planiranih vrednosti posameznega projekta.
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Stroka vse bolj priporoča, da se za učinkovito obvladovanje projektov zaposli analitika
projektov, ki je odgovoren za analizo projektov in pripravi tudi vsa potrebna poročila o
poslovanju podjetja.
Analitik s pomočjo analize podatkov izdela povzetke ugotovitev in ustvari baze znanja, ter
na ta način zagotovi učinkovito obvladovanje projektov glede na cilje projektov: roke,
stroške in kakovost (Stare & Rozman, 2011, str. 317) ob upoštevanju tveganj njihovega
doseganja. S sistematičnim pristopom k obvladovanju tveganj in načrtnim spremljanjem
projektov, še posebej tistih, ki so bolj tvegani, lahko pravočasno podjetje sprejme ukrepe in
prepreči tveganja in posledice, ki bi se lahko zares zgodila (Stare & Rozman, 2011, str.
318).
Management projekta je proces, ki sestoji iz že omenjenih korakov. Analiza začetka in
zaključka sta značilni za projekte kot enkratne dejavnosti, ki imajo svoj začetek in
zaključek. Planiranje je predvsem planiranje rokov, stroškov in kakovosti kot ciljev
projekta. Za njihovo določitev je nujna določitev aktivnosti in njihovih medsebojnih
povezanosti. Med drugim vključuje določitev ljudi in organov, ki v projektu sodelujejo in
določitev zadolžitev, odgovornosti, avtoritete in komuniciranja.
Uveljavljanje organizacije pomeni, da se mora prej planirano pričeti uresničevati. To
uresničevanje začenja s kadrovanjem (ravnanjem z zmožnostmi zaposlenih), samo
delovanje se sproži z vodenjem, ki sestoji iz načina delovanja vodje, motiviranja in
komuniciranja. Naloga kontrole pa je preverjanje, v kolikšni meri se je planirano
uresničilo.
Projektni vodja je polno odgovoren za izvajanje projekta, v okviru svojih pooblastil mora
poskrbeti tudi za analizo izvajanja projekta. Ima pooblastila, da oblikuje tim za nemoteno
izvajanje projektov (Hauc, 2007, str. 367-369). Seveda je potrebno upoštevati glavni pogoj,
razpoložljivost informacij med izvajalci na projektu, zato je potrebno za izvajanje in
seveda tudi analiziranje rezultatov izvajanja zagotoviti projektni informacijski sistem,
povezan z produkcijskim informacijskim sistemom, za celovito obvladovanje projektov
(Hauc, 2007, str. 383).
Podjetje v času priprave projekta planira tudi učinke, ki jih namerava doseči. S temi učinki
se je pred odločitvijo prepričalo vse ravni odločanja v podjetju, ki so omogočili izvedbo
projekta (Golob, 2002, str. 142). Informacijska tehnologija predstavlja ključno podlago za
planiranje poslovanja tako v javnem kot zasebnem sektorju (Bohinc et al., 2005, str. 139).
Rezultate posameznega projekta je potrebno sproti spremljati in tudi ob zaključku
analizirati dosežene rezultate. Vodja projekta je dolžan izdelati analizo projekta in o
rezultatih obvestiti vodstvo. Med glavne probleme, ki jih analiza izvajanja projekta pokaže,
uvrščamo (Golob, 2002, str. 148–151):
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Primanjkuje pobud in idej po uvajanju projekta in zaposleni ne vedo točno kaj se od
njih pričakuje.
Napačna predstavitev projekta: analiza izvajanja projekta kaže, daje iztočnice, da se
vodstvo podjetja lahko naslednjih projektov loti na drugačen način, v kolikor analiza
pokaže na morebitne napačno zastavljene cilje in uspešnost projekta.
Neodgovorno ravnanje članov poslovodstva.
Planiranje nujnih rezerv: v izvedbeni fazi ni pričakovati, da bo projekt potekal
popolnoma po planiranih smernicah. Zato je potrebno planirati tudi časovne, materialne
in kadrovske rezerve. Seveda se je odstopanj od planiranega projekta potrebno čim bolj
izogibati, saj sprožajo dodatne stroške in energijo pri reševanju nastalih problemov.
Napačni izbor vodje projekta: vodja projekta je oseba, ki zagotavlja pravočasno in
pravilno pripravo projekta in oblikuje tim za doseganje zastavljenih ciljev. Če podjetje
izbere za vodjo osebo, ki je preobremenjena z ostalimi delovnimi nalogami ali vodjo s
slabimi delovnimi navadami, ni pričakovati uspešne realizacije projektov.
Premalo znanja in prezahtevni projekti: za uspešno izvedbo projekta je potrebno
zagotoviti tim, ki ima ustrezno strokovno znanje in seveda delovne izkušnje.
Problem povratne informacije: če vodstvo ne prejme pravočasno povratne informacije
o projektu lahko nastane hujša situacija, saj se vodstvo podjetja ne odziva pravočasno.

Analiza obstoječega ravnanja s projekti spoznava dejansko izvajanje tega ravnanja in
ugotavlja odstopanja od ustreznega planiranja, uveljavljanja in kontrole ter vzroke teh
odstopanj, vse z namenom izboljšanja projekta in doseganja njegovih ciljev. Iz ugotovitev
analize izhaja, ali je potrebno spremeniti vsebino projekta in management projekta. Analizi
sledi sprejetje ukrepov, pri večjih spremembah pa prenova.
V našem primeru prenove informatike v javni upravi je bil projekt sestavljen iz šest
zaporednih faz: načrtovanje, razvoj, vzpostavitev, preizkušanje, izvajanje in merjenje.
Pogoji za uspešno projektno delo v informatiki so upravljanje s podatki, ustrezna
infrastruktura in aplikacije, ter zadostna informacijska varnost. Povedano je bolj pregledno
podano na Sliki 3.
V našem primeru je faza načrtovanja že zaključena, čeprav so tudi načrt med izvajanjem
projekta spreminjali zaradi določenih zakasnitev in drugih okoliščin, ki so vplivale na
izvajanje projektnih aktivnosti. Lahko pričakujemo, da se bodo predvsem terminski načrti
tudi v bodoče še spreminjali, kar je pričakovano glede na kompleksnost projekta, kjer vseh
tveganj praktično ni možno vnaprej predvideti oziroma odpraviti. Projekt je dinamična
entiteta, ki se v času vsaj delno spreminja tudi stohastično.
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Slika 3: Faze projekta prenove

Vir: P. Kobal, Reorganizacija informatike v državni upravi, 2016, str. 12.

V fazi razvoja je projektna ekipa koordinirala procese projekta s ključnimi deležniki, ki so
v našem primeru ministrstva in se ukvarjala z logističnimi problemi. Faza vzpostavitve je
bila glede na to, da je šlo za vzpostavitev strojne opreme, izvedena pretežno s strani
zunanjih izvajalcev pod nadzorom za to zadolženih članov projektne skupine. Sistem je bil
po vzpostavitvi seveda tudi preizkušen in kasneje so nanj že naložili prve aplikacije v
izvajanje. O meritvah kot eni od faz projekta v javno dostopnih virih ni podatkov.

3

PROJEKT PRENOVE INFORMATIKE V SLOVENSKI JAVNI
UPRAVI

3.1 Analiza informatike pred prenovo z ugotovitvijo problemov
Za uspešen začetek izvedbe analize obstoječega stanja je bilo treba najprej določiti
ministrstva, ki bodo vključena v prenovo, in natančneje opredeliti terminski plan, po
katerem se bodo vključevala v proces. Na posameznih organih je bilo treba identificirati
ustrezne kadre, ki bodo sodelovali pri prenovi. Ti morajo biti ustrezno usposobljeni in
motivirani za uspeh. Prav tako naj bi zagotovili tudi podporo dotičnega ministra in
sekretarjev. Na tem delu so se v izvajanju pojavile težave in odstopanja od začrtanega
plana. Na srečo pa so tovrstne probleme že prej predvideli v analizi tveganj in jih skušajo
sproti ustrezno rešiti. Tako kot kadre je bilo treba tudi določiti potrebna sredstva in vire
zanje. Hitt, Black in Porter (2009, str. 151–160) uvrščajo analizo sredstev in virov poleg
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analize zunanjega okolja, postavljanja ciljev in razvijanja strategij v širši proces planiranja
poslovnega procesa
Analiza informatike pred prenovo je obsegala več sklopov: strojno opremo, programsko
opremo, podatkovne zbirke, kadre in stroškovni del.
Narejenih je bilo kar nekaj podrobnih študij na to temo. Za vsako ministrstvo je bilo
potrebno:














analizirati obstoječe stanje infrastrukture, vključno z verzijami posameznih produktov,
licencami in strojno opremo,
oceniti stanje obstoječe infrastrukture in s tem povezane zahteve pri migraciji v zasebni
oblak,
oceniti stanje aplikacijskih sistemov in potrebne strežnike infrastrukture ter drugo
zahtevano,
aplikacijsko opremo za delovanje,
narediti popis obstoječega organizacijskega stanja, kadrov in načina dela,
identificirati bodoče potrebe po infrastrukturi in aplikacijskih sistemih,
zajeti tekoče projekte nakupa nove infrastrukture in razvoja ali dopolnjevanja
obstoječih aplikacijskih sistemov,
popisati zunanje dobavitelje, ki skrbijo za infrastrukturo in aplikacijske sisteme,
identificirati določene sistemske vidike delovanja, od upravljanja identitet, načina
prijave, varnostnih protokolov, pomoči uporabnikom, načina uporabe lastnih naprav,
oddaljenega dostopa,
ugotoviti kadrovske potenciale, tako s kvantitativnega, kot kvalitativnega vidika
oceniti predvidene stroške procesa prenove za posamezne entitete znotraj javne uprave
ugotoviti organizacijske pomanjkljivosti v informacijskih oddelkih in splošno v
informatiki

Organizacija informatike v slovenski javni upravi je odraz splošne organizacije javne
uprave. Daft (2010, str. 7) opredeli organizacijo kot socialno enoto, sestavljeno iz ljudi, ki
je ciljno usmerjena in notranje strukturirana ter razmejena od okolja. Manj sociološka in
sodobnejša je opredelitev organizacije kot sistema povezanih razmerij med člani združb, ki
zagotavlja smotrno doseganje ciljev združb (Lipovec, 1987, str. 35–36; Rozman, 1993, str.
1–25). Tako opredeljeno organizacijo sestavljajo organizacijske strukture in organizacijski
procesi.
Kot vemo, strukturo javno uprave sestavljajo ministrstva in organi v sestavi in doslej je
tudi organizacija informatike večinoma sledila tej organizacijski shemi. Tako ima večina
organizacijskih entitet znotraj javne uprave svoje računalniške centre s specifično strojno
in programsko opremo ter svoj način dela. Lahko rečemo, da gre za decentralizirano
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organizirano informacijsko strukturo. Le ta ima svoje prednosti, pa tudi slabosti, ki so kot
bomo videli v nadaljevanju vzrok za izvajanje projekta prenove. Uporabnike
informacijskih storitev javne uprave lahko delimo na notranje, torej fizične in pravne osebe
znotraj uprave in uporabnike javnih storitev, kot so, državljani, podjetja, in ostale subjekte.
Iz navedenega lahko ugotovimo, da je informacijski sistem državnega računalniškega
oblaka namenjen nekaj sto tisoč uporabnikom v državi.
Za slovensko državno upravo je značilna velika heterogenost in razdrobljenost
informacijskih resursov (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014b, str. 27–29). Tako smo
priča lokacijski razpršenosti strojne opreme in kadrov na eni strani in raznolikosti
vsebinskih zasnov in programske opreme na drugi. Seveda je vse to dediščina relativno
dolge zgodovine informatike v javni upravi na slovenskem, kjer so se skozi čas
izoblikovale različne rešitve in koncepti. Temu modelu je sledila tudi razpršenost kadrov in
podvajanje več funkcij. Omenjena heterogenost opreme in standardov tudi podraži
vzdrževanje obstoječih informacijskih sistemov in zmanjšuje stopnjo varnosti.
Na začetku se lahko vprašamo, kateri so glavni vzroki za izvedbo tako obsežnega projekta
prenove državne informatike. Že dolgo časa je strokovna, pa tudi laična – širša javnost
zaznavala nekatere probleme oziroma pomanjkljivosti v zvezi z državno informatiko.
Stroka se je pritoževala predvsem nad neracionalno in preveč razpršeno državno
informatiko, kar je ne nazadnje povzročalo tudi precej odvečnega dela, ki ga ob bolj
smotrni zasnovi informacijskega sistema ne bi bilo.
Po drugi strani je laična javnost opozarjala na preveč zapleteno uporabo državnih
informacijskih storitev ter na dolge odzivne čase nekaterih, predvsem spletnih aplikacij.
Državljani so se tudi upravičeno pritoževali, da morajo iste podatke oddajati večkrat na
različne organe javne uprave. Torej imamo opravka z redundancami ali podvajanji v več
segmentih informatike. V bistvu pa imajo vse naštete težave isti vzrok – neustrezno
oziroma zastarelo organizacijo državne informatike. Kot smo že omenili je organizacija v
javni upravi hierarhična in v dobršni meri zbirokratizirana, kar se pričakovano odraža tudi
v organizaciji informatike. To pa povzroča precejšnjo togost, saj je za spremembe
poslovnih procesov pogosto najprej potrebno spreminjati ali na novo pisati pravilnike,
uredbe in podobno, kar je lahko zamudneje od same reorganizacije in prenove.
Tudi raziskava o stanju managementa poslovnih procesov v slovenskih organizacijah
ugotavlja, da so bolj hierarhično urejene organizacije znatno manj uspešne pri
managementu poslovnih procesov kot organizacije z manj izrazito hierarhijo (Hribar &
Indihar Štemberger, 2014).
Treba je poudariti, da z možnostmi, ki jih prinašata internet in tehnologija računalništva v
oblaku, tolikšna decentraliziranost informatike ni več konkurenčna, ker je stroškovno manj
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učinkovita od centralizirane informatike v oblaku, kar bomo utemeljili v nadaljevanju. To
problematiko shematsko prikazuje Slika 4.
Slika 4: Prikaz stanja v slovenski informatiki danes

Legenda: SaaS - Softwara as a Service« ali slovensko »Programska oprema kot storitev.
IaaS - Infrastructure as a Service«. ali slovensko »Infrastruktura kot storitev.
HKOM - Hitro komunikacijsko omrežje«. HKOM je interno omrežje, ki povezuje institucije javne uprave.
Vir: J. Bertok, Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka, 2014.

Vidimo veliko razpršenost podatkovnih zbirk in aplikacij, kar vodi v že omenjene
probleme podvajanja podatkov in storitev ter povzroča dodatne stroške in zmanjšuje
kakovost storitve. Sistem kot tak je dokaj nepregleden in tudi zaradi tega težje obvladljiv.
Probleme informatike v obstoječi javni upravi lahko strnemo v pet točk (Ministrstvo za
notranje zadeve, 2014a, str. 3):





Odsotnost celovite strategije državne informatike, enotnih standardov ter operativnih
modelov pri izvajanju IT storitev je vzrok večine ostalih problemov v državni
informatiki.
Heterogenost okolij: arhitekturna, tehnološka, procesna, organizacijska in kadrovska
raznolikost posameznih organov je bila tudi formalno kvantitativno potrjena z analizo
stanja informatike pred prenovo, kar bomo podrobneje spoznali v poglavju analiza
informatike pred prenovo z ugotovitvijo problemov.
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Osredotočenost na parcialne rešitve, odsotnost skupnih gradnikov in omejeno
izkoriščanje.
Odsotnost učinkov ekonomije obsega (pri nabavi, produktivnosti zaposlenih). Vzrok
tega je poleg odsotnosti strategije tudi interes nekaterih deležnikov po ohranjanju
avtonomije in s tem nekaterih privilegijev.
Nizek obseg investicij v preteklih treh letih in visoka povprečna starost infrastrukture je
posledica recesije in pomanjkanja zavedanja o pomembnosti informatike v današnjem
času.

Bistveni problemi so posledica razpršenega in neenotnega upravljanja z informacijskimi
rešitvami, s finančnimi sredstvi, ki jih država namenja zanje, in s kadri. Posledica je visok
strošek zagotavljanja delovanja informacijskih sistemov državne uprave, ki ga je mogoče
zmanjšati s spremembo strategije, pristopa k novim rešitvam in enotnim, gospodarnim
upravljanjem informacij.
V nadaljevanju sledi podrobnejša analiza stanja in problemov po posameznih segmentih
informatike.
3.1.1

Analiza strojne opreme

S pojmom »računalniška strojna oprema« (angl. computer hardware) označujemo vse
fizične komponente informacijskega sistema. V naši študiji se bomo posvetili predvsem
namiznim računalnikom, prenosnikom, strežnikom in komunikacijskim omrežjem, manj pa
perifernim napravam, ker za naše raziskovanje niso bistvenega pomena oziroma zanje
veljajo podobne ugotovitve, kot za ostalo strojno opremo.
3.1.1.1 Delovne postaje, prenosniki, operacijski sistemi in periferna oprema
Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve (2014a, str. 15) je v državni upravi 20.534
uporabnikov, ki uporabljajo 23.385 delovnih postaj in 5.067 prenosnikov, na katerih
potekajo aktivnosti poslovnih procesov.
Povprečen letni skupni strošek namizne in periferne opreme za obdobje 2010–2013 je
znašal 5,99 milijonov evrov. Grafični prikaz števila delovnih postaj in prenosnikov po
organih je prikazan na Sliki 5.
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Slika 5: Število uporabnikov in periferne opreme

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Načrt prenove inprogam ukrepov za prenovo informatike v državni
upravi, 2014a, str. 15.

Analiza kaže na pomembno razliko med številom delovnih postaj in prenosnikov ter
posledično na razlike v standardih opreme, ki je v uporabi. Ravno tako se kažejo tudi
razlike v instalacijah v operacijske sisteme.
V segmentu delovnih postaj je problematična predvsem visoka povprečna starost (med 4 in
5 let), kar bo potrebno z novimi investicijami znižati na 3 leta. Sicer ta segment ostane tudi
po prehodu v oblak večinoma nespremenjen.
V letu 2014 smo imeli še vedno približno 50 % zastarelega operacijskega sistema
Windows XP na delovnih postajah in prenosnikih, kar povzroča med drugim tudi
varnostno tveganje, saj proizvajalec programske opreme Microsoft operacijskega sistema
Windows XP ne posodablja več in je tako lahko določen računalnik oziroma računalniški
sistem tarča napada hackerjev ali virusov (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014a, str. 15–
21).
Omenimo, da je v javni upravi 9.444 tiskalnikov, od tega 80 % laserskih, 14 % matričnih
in 6 % brizgalnih. Povprečna starost tiskalnika je 6 let, kar kaže na dotrajanost te opreme
ter povzroča visoke stroške servisiranja in izgube v delovnem procesu zaradi okvar.
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Podobno velja za zaslone, kjer imamo povprečno starost 5,1 leta in kar četrtina zaslonov ne
ustreza več standardom za opreme za kakovostno delo uporabnikov (Ministrstvo za
notranje zadeve, 2014a, str. 25–36).
3.1.1.2 Komunikacijska oprema lokalnih omrežij
Komunikacijska oprema omogoča komunikacije znotraj javne uprave preko omrežja
HKOM, kar pomeni kartico za »Hitro komunikacijsko omrežje« in navzven preko javnega
komunikacijskega omrežja. Komunikacije potekajo preko elektronske pošte in drugih
sporočilnih sistemov ter izmenjave datotek. Komunikacijska oprema omogoča seveda tudi
dostop do intraneta in interneta, ki je v današnji informacijski družbi eden ključnih
dejavnikov za uspešno poslovanje. Na področju komunikacijske opreme se srečujemo s
podobnim problemom kot pri ostali strojni opremi. Torej (pre)velika raznolikost ki je
dejansko nekoliko manjša, če upoštevamo delež vodilnih štirih proizvajalcev. Podrobnejši
prikaz je podan na Sliki 6.
Slika 6: Pregled komunikacijske opreme po proizvajalcih

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Načrt prenove inprogam ukrepov za prenovo informatike v državni
upravi, 2014a, str. 38.

Iz Slike 6 je razvidna zastopanost posameznih proizvajalcev komunikacijske opreme v
javni upravi. Slika je bolj informativne narave, saj projekt prenove ne predvideva
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neposrednih posegov v lokalno infrastrukturo. Bržčas bodo vplivi posredni, saj bo po
prenovi večina aplikacij tekla na centralnem sistemu in bodo že zato potrebne tudi
spremembe na lokalni ravni. S podatki na Sliki 6 lahko tudi številčno utemeljimo stanje
raznolikosti komunikacijske opreme, kar seveda povzroča višje stroške vzdrževanja in
šolanja osebja ter slabi pogajalsko moč javne uprave napram dobaviteljem te opreme, saj
vemo, da so veliki prihranki možni prav pri količinskih popustih.
Povprečni letni skupni strošek za obdobje 2010–2013 za delovanje omrežja HKOM in
komunikacijske opreme je znaša l8,1 milijonov evrov (Ministrstvo za notranje zadeve
2014b, str. 29).
3.1.1.3 Strežniki
Informacijske storitve uporabnikom zagotavlja skupaj 2.408 strežnikov, od katerih je
polovica virtualiziranih, kar 971 strežnikov pa je samostojnih fizičnih strežnikov.
Povprečni letni skupni strošek strežnikov in diskovnih sistemov v letih 2010–2013 znaša
14,1 milijonov evrov (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014b, str. 29).
Glede na povedano si verjetno ni težko predstavljati, da se v tako kompleksnem sistemu
lahko pojavljajo tudi odvečnosti (angl. redundance) na področju IT opreme in kadrovske
strukture. (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014a, str. 41-42). Grafični prikaz števila
strežnikov po ministrstvih je prikazan na Sliki 7.
Slika 7: Prikaz razmerja med številom virtualiziranih in fizičnih strežnikov

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Načrt prenove inprogam ukrepov za prenovo informatike v državni
upravi, 2014a, str. 41.

Po prenovi naj bi veliko večino delovne obremenitve prevzeli novi strežniki, kupljeni v
okviru projekta prenove in zanesljivo bo večina lokalnih strežnikov precej drugačna, če ne
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bodo ukinjeni. To bo vplivalo tudi na lokalne IT kadre, ki zdaj skrbijo za lokalne strežnike;
po novem bodo prerazporejeni. O tem kaj bo po prenovi z odvečnimi strežniki in
podpornimi kadri za enkrat ni javnih podatkov. Domnevamo lahko, da obstajajo načrti, ki
pa so za enkrat iz takih ali drugačnih razlogov še poslovna skrivnost.
3.1.2

Programska oprema

Tudi na področju aplikativne programske opreme se stanje precej razlikuje med
posameznimi organi, tako številčno kot vsebinsko. Razloge za to lahko poiščemo v tem, da
se je informatika v preteklosti razvijala dokaj avtonomno in lokalno v okviru organov.
Tako smo dobili množico raznovrstnih aplikacij, ki opravljajo svoje funkcije na nivoju
posameznega organa, niso pa skladne z ostalimi organi. Tabela 2 nam prikazuje število
aplikacij po organih javne uprave.
Tabela 2: Število aplikacij v okviru javne uprave
Naziv skupina_PU
AKTRP
ARSO
CIKS
CURS
DURS
GURS
MDDSZEM
MF
MGRT
MIZŠ
MK
MKO
MNZ
MORS
MP
MZ
MzIP
MZZ
SURS
UE
UJP
VS
Skupna vsota

Skupna vsota
22
97
62
40
18
56
35
46
47
27
32
103
59
45
60
11
108
30
13
52
6
93
1062

Vir: Ministrstvo za javno upravo, Aplikacije po proračunskih uporabnikih, 2016c, str. 1.

Od teh aplikacij jih ima pogodbo o vzdrževanju samo 37 %, lastno vzdrževanje 20 %, za
36 % ni podatka in 7 % jih je brez vzdrževanja. Tako stanje kaže na precejšnjo vrzel na
področju aplikativne programske opreme, kar je v veliki meri posledica nesmotrnega
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varčevanja na račun kvalitete storitve, ki jo aplikacije nudijo. Prikaz deležev aplikacij je
viden na Sliki 8.
Slika 8: Delež aplikacij s pogodbo o vzdrževanju

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Načrt prenove in progam ukrepov za prenovo informatike v državni
upravi, 2014a, str. 51.

Povprečni letni strošek obdobja od 2010–2013 aplikativne programske opreme v letih
2010–2013 je 46,2 milijonov evrov (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014b, str. 29).
Prenova na področju aplikacij bo večidel sestavljena iz prenosa aplikacij na novo
centralizirano infrastrukturo in vzpostavitve dostopa do teh aplikacij iz lokacij znotraj
javne uprave in iz zunanjega okolja, kjer je to smiselno. Ravno migracija aplikacij je glede
na projektni plan najbolj časovno potratna prvina projekta prenove. Trajala naj bi več let,
obstajajo pa tudi dejavniki tveganja, ki bi lahko ogrozili ta proces, ki je prikaz na Sliki 16
Časovnica projekta uvedbe Državnega računalniškega oblaka.
3.1.3

Podatkovne zbirke

Podatkovne zbirke so vsebinska osnova za delovanje informacijskega sistema v javni
upravi. Prav zato je njim in njihovemu hranjenju ter varnosti namenjena še posebna skrb.
Podatkovne zbirke so po svoji naravi za razliko od aplikacij bolj statičen del vsebine. To
pomeni, da mora kljub menjavam tehnologije, aplikacij, infrastrukture in organizacije
podatkovni del vsebinsko ostati enak, saj kot tak odraža realno stanje opazovanega pojava.
Stanje na področju podatkovnih zbirk prikazuje Slika 9.
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Slika 9: Raznolikost podatkovnih zbirk

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Načrt prenove in progam ukrepov za prenovo informatike v državni
upravi, 2014a, str. 50.

Razvidna je velika raznolikost na področju podatkovnih zbirk. To je posledica
dolgoletnega parcialnega razvoja informatike na lokalni ravni organov, brez neke krovne
strategije na nivoju celotne javne uprave. Posebej izstopa podatek o ne relacijskih bazah, ki
je popoln anahronizem glede na to, da se te baze že več desetletij praktično ne uporabljajo
več.
3.1.4

Kadri v informatiki

V letu 2014 je bilo skupno število strokovnjakov za informacijsko tehnologijo v slovenski
javni upravi 960. Prikaz kadrovske strukture in s tem razporeditev po ministrstvih in
organih v sestavi najdemo na Sliki 10.
Iz teh navedb lahko razberemo, s kako kompleksnim informacijskim sistemom imamo
opravka. Poleg tega ne kaže zanemariti niti močno zakoreninjenih organizacijskih struktur,
ki se jim obetajo velike spremembe. V praksi večkrat naletimo tudi na kadre s
pomanjkanjem ustreznih znanj s področja informacijske tehnologije, kar je tudi posledica
varčevanja pri usposabljanju in izobraževanju zaposlenih.
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Slika 10: Število in struktura zaposlenih na IT področju v javni upravi.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Načrt prenove in progam ukrepov za prenovo informatike v državni
upravi, 2014a, str. 53.

Torej obstoječega stanja ne smemo ocenjevati samo z materialne plati, pač pa tudi na
osnovi znanja in motivacije kadrov in drugih deležnikov. Še vedno namreč velja, da so
največje bogastvo organizacije zaposleni ter njihovo znanje. To je še posebej izrazito v
informatiki, kjer je največji kapital ravno znanje, ideje, patenti, programska oprema in
manj materialna sredstva. Torej prenova ne bo samo tehnično zahtevna, temveč tudi velika
sprememba v organizacijsko kadrovskem smislu.
Kot primer specializiranih kadrov v informatiki slovenske javne uprave si lahko ogledamo
zaposlene, ki skrbijo za podporo uporabnikom na področju namizne in periferne
računalniške opreme. Kljub napredku tehnologije in avtomatizaciji procesov pomoči je za
učinkovito pomoč uporabnikom še vedno večkrat potrebna fizična intervencija podpornika
pri uporabnikih. Torej tega procesa ni možno povsem virtualizirati ali preseliti v oblak.
Strukturo zaposlenih na področju periferne opreme oziroma na področju podpore
uporabnikom prikazuje Slika 11.
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Slika 11: Podpora uporabnikom

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Načrt prenove in progam ukrepov za prenovo informatike v državni
upravi,2014a, str. 5.

Izpostavili smo storitev podpore uporabnikom, saj le te, kot smo že povedali, ni moč
povsem virtualizirati. Poleg tega se pojavlja tudi lokacijski problem. Če namreč
podpornike fizično preselimo na centralno lokacijo, bodo bolj oddaljeni od svojih
uporabnikov, kar pa spet podaljšuje odzivni čas podpore.
3.1.5

Stroški informatike

Informatika v javni upravi republike Slovenije predstavlja znatno breme za proračun
oziroma davkoplačevalce. Zatorej si oglejmo proračunska sredstva in vire sredstev
namenjenih informatiki v preteklosti, kar se do danes ni dosti spremenilo. Tabela 3 nam
prikazuje stroške za najem, nakup, vzdrževanje in ostale storitve informacijske tehnologije
v obdobju 2010-2012. Vidimo trend upadanja stroškov za informatiko, kar je med drugim
tudi posledica varčevalnih ukrepov. Vidimo tudi, da stroški vzdrževanja v letu 2012
presegajo stroške nakupov, kar potrjuje tezo o zastarelosti IT opreme, prikazane v Tabeli 3.
Tabela 3: Analiza proračunskih sredstev za informatiko v letih 2010, 2011, 2012

Namen porabe
Najem
Nakup
Vzdrževanje
Ostale storitve

2010

2011

2012

2012
Delež
Rast/padec
Rast/padec
2012(%) 2011/2012(%) 2010/2012(%)

7.970.123 €

8.199.890 €

8.013.849 €

9,28%

-2,27%

0,55%

48.079.494 €

43.816.340 €

33.890.855 €

39,26%

-22,65%

-29,51%

35.435.845 €

37.940.646 €

35.971.484 €

41,67%

-5,19%

1,51%

8.793.507 €

9.314.591 €

8.438.839 €

9,78%

-9,40%

-4,03%

100.278.969 €

99.271.466 €

86.315.027 €

100,00%

-13,05%

-13,93%

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Izhodišča za prenovo državne informatike, 2013, str. 9.
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Zneske po virih financiranja nam prikazuje Tabela 4, v kateri vidimo vsakoletni porast
sredstev Evropske unije, namenskih sredstev in integralnih sredstev. Upad beležimo pri
integralnih sredstvih tipa 1, kar povzroči celokupno zmanjšanje virov financiranja.
Tabela 4: Viri financiranja informatike

2010
Integralna sredstva (tip 1)
Namenska sredstva
EU sredstva
Integralna sredstva slovenska udeležba

2011

2012

2012
Delež
Rast/padec
Rast/padec
2012(%) 2011/2012(%) 2010/2012(%)

91.222.462 €

89.880.822 €

73.326.460 €

84,95%

-18,42%

-19,62%

2.134.248 €

1.576.852 €

2.466.819 €

2,86%

56,44%

15,58%

5.366.748 €

6.516.942 €

8.704.381 €

10,08%

33,57%

62,19%

1.555.511 €

1.296.850 €

1.817.367 €

2,11%

40,14%

16,83%

100.278.969 €

99.271.466 €

86.315.027 €

100,00%

-13,05%

-13,93%

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Izhodišča za prenovo državne informatike, 2013, str. 9.

Razliko med integralnimi in namenskimi sredstvi nam pojasni »Izhodišče za pripravo
predlogov finančnih načrtov posameznih predlagateljev finančnih načrtov« (Ministrstvo za
finance, 2015, str. 2), ki predstavlja na vladi sprejet »Razrez odhodkov proračuna države
po predlagateljih finančnih načrtov in po virih sredstev«. Razrez odhodkov proračuna iz
integralnih sredstev in slovenske udeležbe je zavezujoč, razrez odhodkov proračuna iz
namenskih sredstev in namenskih sredstev EU je okviren.
Omenjena organizacijska razpršenost informacijske infrastrukture povzroča bistveno
dražje nabave informacijsko komunikacijske opreme in storitev. Vzroke lahko poiščemo v
zmanjšani pogajalski moči manjših poslovnih subjektov napram dobaviteljem. Poslovni
subjekti so v primeru javne uprave organi javne uprave in organi v njeni sestavi. Zakonsko
podlago za organe v sestavi predstavlja Uredba o organih v sestavi ministrstev (Ur.l. RS,
št. 35/2015).
Poleg tega decentralizirana nabava povzroča še dodatne stroške vzdrževanja, upravljanja in
izobraževanja. Torej je zaradi sedanjega stanja razdrobljenosti v informatiki državni
proračun po nepotrebnem prekomerno obremenjen, kar je neustrezno in težko sprejemljivo.
Govorimo o prihrankih reda velikosti več milijonov evrov, vendar so konkretne številke
zaupne narave in jih ni moč razkriti.
Tak parcialen in decentraliziran način nabave povzroča višje stroške od utemeljenih
oziroma je stroškovno manj učinkovit. Ta anomalija bo s projektom prenove odpravljena
in je že v dosedanji izvedbi delno zmanjšana. Analiza organizacije nabave licenčne
programske opreme pokaže, da je možno z uvedbo krovnih pogodb za licenčno
programsko opremo doseči prihranke reda velikosti več milijonov evrov. In lahko
sklepamo, da ima centralizirana nabava tudi pri drugi opremi in storitvah podobne
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pozitivne učinke. Slabosti decentralizirane nabave in ukrepe za njeno izboljšanje nam
ponazarja Slika 12.
Tabela 5: Slabosti decentralizirana nabave in ukrepi za dvig učinkovitosti
Slabosti decentralizirane nabave:
• Številni proizvajalci in dobavitelji.
• Raznolika oprema.
• Višje cene nabave opreme.
• Višje cene vzdrževanja.
• Višje cene izobraževanja.
• Pomanjkljiv nadzor.
• Nizka izkoriščenost opreme.
Ukrepi za dvig učinkovitosti nabave:
• Vzpostavitev centralizirane nabave.
• Določitev nabavnih standardov.
• Izboljšanje nabavnih pogojev.
• Večja izkoriščenost sredstev.

Ne smemo pa pozabiti, da ima pretirana centralizacija nabava lahko tudi svoje slabe strani.
Kot primer navedimo preveliko odvisnost od enega proizvajalca, kar se lahko izrodi v neke
vrste monopol, kar ni v interesu javne uprave. Učinke skupne nabave lahko vidimo na Sliki
12. Poleg centralizirane nabave imajo seveda tudi drugi deli projekta vpliv na
zmanjševanje stroškov.
Slika 12: Učinki centralizirane nabave

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Načrt prenove in progam ukrepov za prenovo informatike v državni
upravi, 2014a, str. 101.
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Vidimo, da tudi z analizo stroškov pridemo do utemeljitev za uvedbo projekta prenove.
Čeprav smo se v našem primeru glede na javno dostopnost podatkov osredotočili predvsem
na nabavo, lahko domnevamo, da bi lahko podobne stroškovne analize naredili tudi za
kadrovski del, za stroške vzdrževanja opreme, za razvoj aplikacij in podobno.
3.1.6

Predlogi sprememb

Glede na rezultate analiz in zmožnosti sodobne tehnologije, pričakovanja deležnikov ter
uporabnikov informacijskih storitev je potrebna strateška konsolidacija informacijskih
virov na področju internega poslovanja javne uprave in na področju poslovanja s
prebivalstvom. Naj poudarimo, da med vire poleg sredstev sodijo tudi kadri. Hkrati s
centralizacijo in virtualizacijo je potrebno zagotoviti nadzor posameznih resorjev nad
ključnimi spremembami, saj imajo le ti vsebinsko in postopkovno največ znanja iz svojih
področij delovanja.
Tehnološki razvoj je v zadnjem desetletju in pol pripeljal do možnosti virtualizacije
poslovnih procesov in storitev na vseh področjih poslovanja, pa naj gre za gospodarsko ali
nepridobitno dejavnost, kamor pretežno sodi tudi javna uprava.
Danes ima večina večjih organizacije doma in po svetu že vzpostavljen tako imenovani
računalniški oblak. Gibalo tega razvoja dogodkov je optimizacija poslovanja in zniževanje
stroškov. To v našem primeru pomeni, da lahko na dolgi rok dosežemo izboljšanje
delovanja informacijskega sisteme z manjšimi sredstvi. Kdor danes ne gre v korak s časom
na področju informacijske tehnologije, po nepotrebnem troši več sredstev kot bi bilo
potrebno, kar bi lahko opredelili tudi kot nesmotrno porabo v primeru naše javne uprave
davkoplačevalskih sredstev, kar je seveda sporno. Na podlagi tega lahko zaključimo, da je
prehod na oblačne tehnologije tako rekoč imperativ današnjega časa. Hitreje kot se
določena organizacija odloči za ta korak, boljši so izgledi za optimizacijo.
Seveda je potrebno upoštevati specifike javne uprave, ki v večini primerov ravna oziroma
mora ravnati konservativno, kar pomeni, da uvaja že na trgu dobro preizkušene
tehnologije. Nedopustno bi bilo, da bi javna uprava eksperimentirala z nekimi novimi
nepreizkušenimi tehnologijami, ki se še niso potrdile v praksi, saj na področju delovanja
javne uprave največ šteje zanesljivost. Z izjemo znanstvenih inštitutov, kjer je seveda
eksperimentiranje z novimi tehnologijami koncept dela, ki vodi k inovacijam in novim
odkritjem. Po drugi strani se v velikih državnih sistemih kaže močna tendenca k inerciji
oziroma togosti, saj so le te prepletene z mnogoterimi birokratskimi postopki in nepisanimi
pravili, ki zavirajo spremembe. Na osnovi dosedanjih dognanj se strinjam s prehodom na
računalništvo v oblaku, s katerim je mogoče zagotoviti zanesljive in predvsem
uporabnikom dostopne informacije.
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Vzpostavitev enotnega finančnega načrta na področju IT bi omogočila centralno zbiranje
potreb za področje informatike. S tem bi znižali stroške za nabavo, ker bi povečali
pogajalsko moč javne uprave napram dobaviteljem zaradi večjega obsega posamezne
nabave, kar je povezano s količinskimi popusti. Glede na te ugotovitve se povsem strinjam
s centralizacijo nabavne funkcije oziroma javnega naročanja.

3.2 Projekt prenove državne informatike
3.2.1

Namen projekta prenove državne informatike

Namen prenove državne informatike je izboljšati kakovost življenja državljanov, povečati
konkurenčnost gospodarstva in digitalizirati interno poslovanje javne uprave ob hkratnem
povečanju stroškovne učinkovitosti na državni in lokalni ravni ter ohranjanju funkcijske
pokritosti in razvoja v smeri konsolidacije informatike v javni upravi v ožjem in širšem
smislu (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014a, str. 11). Grafično je to prikazano na Sliki
13.
Slika 13: Namen prenove informatike v javni upravi

Vir: P. Kobal, Reorganizacija informatike v državni upravi, 2016, str. 5.

Ob doseganju (delnih) ciljev je vsekakor koristno preveriti ali so bili ti cilji ostvarjeni na
način in v taki meri, da zadostijo namenu projekta zaradi katerega je bil projekt v bistvu
spočet. To pa je v glavnem naloga managementa projekta.
Poudarili smo namen projekta, ker se v praksi dogaja, da se projektna skupina izgublja v
podrobnostih izpolnjevanja delnih ciljev in se pri tem oddalji od samega namena projekta.
S tem pa lahko celo ogrozi uspeh celotnega projekta.
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Z vidika namembnosti gre za investicijo javnega značaja. Investicija vzpostavlja enotno
infrastrukturo državnega računalniškega oblaka in vzpostavlja okolje za skupne centralne
informacijske rešitve, centralno elektronsko pošto, storitve hrambe elektronskih
dokumentov, storitve centralnega varnostnega kopiranja, storitev univerzalne hrambe
objektov (dokumentov, zadev, multimedijskih datotek), storitve relacijskih podatkovnih
zbirk, storitve skupnih gradnikov (enotna prijava, elektronski podpis, časovno žigosanje,
elektronsko vročanje, izmenjava velikih datotek), storitve gostovanja zahtevnih
informacijskih sistemov, storitve gostovanja spletnih predstavitvenih mest, storitve
zagotavljanja izvajalne platforme, storitve zagotavljanja virtualne strežniške infrastrukture,
storitve razvojne platforme ter centralne storitve informacijske varnosti (Ministrstvo za
notranje zadeve, 2014b, str. 36).
3.2.2

Glavni cilji projekta prenove državne informatike

Cilj opredelimo kot zaželeno stanje organizacije v prihodnosti. S postavljanjem ciljev
organizacija usmerja svoje poslovanje, pri čemer upošteva sedanje stanje in okolje, ter
prepletenost ciljev (Rozman & Kovač, 2012, str. 137).
Glavne cilje projekta prenove informatike v našem primeru lahko opredelimo v štirih
točkah (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014a, str. 11):





Povečanje stroškovne učinkovitosti informacijsko-komunikacijskih sistemov in storitev
v državni upravi.
Centralizirati in posodobiti informacijsko-komunikacijski sistem državne uprave.
Centralizirati nabavo informacijsko komunikacijske opreme in s tem zmanjšati stroške
nabave.
Razbremeniti javno upravo, gospodarstvo in državljane skozi povezane (integrirane) estoritve in omogočiti čezmejne e-storitve, kot to zahteva enotni notranji trg Evropske
unije.

Kateri delni cilji so že doseženi in kateri so še v delu si lahko ogledamo tudi v Tabeli 5.
Ena od metod za znižanje stroškov informacijsko komunikacijskega sistema je
vzpostavitev enotnega finančnega načrta na področju IT, ki bo omogočala centralno
zbiranje potreb za področje informatike in s tem znižala stroške za nabavo, ker se bo
povečala pogajalska moč javne uprave napram dobaviteljem. Povečal se bo tudi obseg
posamezne nabave, kjer lahko pričakujemo količinske popuste. Načrt uvedbe nam
prikazuje Tabela 6.
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Tabela 6: Vzpostavitev finančnega načrta

Ukrep
Rebalans proračuna

Plan javnih naročil
na področju IT v
državni upravi
Enotni finančni
načrt na področju
IT








Enotni finančni načrt
Aktivnosti
načrtovanje finančnih sredstev na
področju IT, skladno s potrebami
organov in proračunskih zmožnosti
priprava in medresorsko usklajevanje
plana JN na podlagi enotnega
finančnega načrta na področju IT
vzpostavitev sistema za centralno
načrtovanje financ na področju IT
centralno zbiranje potreb za področje IT

Nosilec
MF

Rok za izvedbo
Marec 2015

MJU z
ministrstvi

Julij 2015

MJU z
ministrstvi

Avgust 2015

Vir: Vlada republike Slovenije, Reorganizacija državne informatike - akcijski načrt, 2015b, str. 15.

Vzpostavitev finančnega načrta za enkrat še ni bila v celoti izpeljana.
Drug način za doseganje zastavljenih ciljev je vzpostavitev centraliziranega modela
nabave, kar med drugim omogoča neodvisnost od posameznih IKT dobaviteljev.
Terminski plan nam prikazuje Tabela 7.
Tabela 7: Vzpostavitev centralnega naročanja

Ukrep
Definicija nabavnih kategorij
in združevanje nabavnih
količin





Plan javnih naročil na
področju IT v državni upravi
Vzpostavitev procesov za
izvajanje centralne nabavne
funkcije
Podpis krovnih sporazumov
(Enterprise Agreement) na
področju licenčne programske
opreme
Izvajanje skupnih javnih
naročil na področju strojne
opreme (računalniki,
tiskalniki, tonerji, itd.)

Centralizacija naročanja
Aktivnosti
definicija nabavnih kategorij na
področju strojne in programske
opreme
zbiranje potreb po organih
oziroma ocene na podlagi
centralne evidence IKT sredstev



opredelitev procesov (notranjih
in med organi) ter organizacije,
ki bo izvajala skupna JN



zbiranje potreb po organih in
združevanje nabavnih količin
pogajanja s ponudnikom
podpis pogodb
zbiranje potreb po organih in
združevanje nabavnih količin
pogajanja s ponudnikom
podpis pogodb







Nosilec
MJU z
organi DU

Rok za izvedbo
Julij 2015

MJU z
organi DU
MJU z
organi DU

Julij 2015

MJU

Junij 2015

MJU z
organi DU

Druga polovica
2015

2015

Vir: Vlada republike Slovenije, Reorganizacija državne informatike - akcijski načrt, 2015b, str. 11.
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Centralizacija nabavne funkcije je bila v letu 2016 vzpostavljena po planu.
3.2.3

Pregled projektne dokumentacije

Pri vsebinski in organizacijski analizi projekta prenove, predvsem v fazi snovanja,
planiranja in priprave, nam je bila v veliko pomoč obsežna projektna dokumentacija, ki so
jo med potekom dela tudi po potrebi dopolnjevali oziroma spreminjali. Zato bomo naredili
kronološki pregled te dokumentacije in kratek povzetek vsebine.
Novembra 2013 je Ministrstvo za notranje zadeve izdalo 18 strani dolg dokument z
naslovom Izhodišča za prenovo državne informatike (Ministrstvo za notranje zadeve, 2013,
str. 3–4), v katerem opredeli prenovo državne informatike, njen namen in cilje. V
nadaljevanju navede izzive s katerimi se je v tem času soočala državna informatika. Poda
ukrepe in prednostne vsebinske naloge, oceni finančne učinke izvedenih ukrepov ter
analizira proračunska sredstva za IT v zadnjih treh letih. Na koncu še opredeli dinamiko
izvedbe predvidenih aktivnosti in vplive na proračun.
Po omenjenem dokumentu lahko povzamemo, da je osnovni cilj projekta prenove
informatike v javni upravi znižanje stroškov s konsolidacijo državne informatike. Hkrati pa
se ohranjajo dosedanje funkcionalnosti in njihov razvoj.
Glavni cilji projekta so tako prihranki glede stroškov državne informatike, modernizacija
informacijsko komunikacijske tehnologije, odprava odvisnosti od posameznih dobaviteljev
in razbremenitev javne uprave, gospodarstva in državljanov s pomočjo e-storitev. Poleg
tega omenimo še vzpostavitev čezmejnih e-storitev v skladu z zahtevami EU.
Glavni izzivi oziroma problemi informatike so bili predvsem pomanjkanje celovite
strategije informatike v javni upravi, kar povzroči, da se vsak organ znotraj javne uprave
ukvarja samo s svojimi parcialnimi rešitvami, nima pa interesa delovati v prid celoti.
Glede na to razpršenost se kot stranski učinek pojavlja neskladnost sistemov in standardov,
redundantnost sistemov in nabava primerljive opreme po različnih cenah. Seveda zaradi
manjših obsegov nabave tudi ni možno dosegati tolikšnih količinskih popustov kot bi jih
lahko sicer.
Izziv na kadrovskem področju je predvsem odvečnost več funkcij v informatiki in nizka
stopnja specializacije, kar vodi v pomanjkanje strokovnega znanja na nekaterih področjih.
Odpravljanje monopolov, ki so jih skozi leta vzpostavili nekateri dobavitelji v poslovanju z
javno upravo ter premik težišča od nabave infrastrukture k nabavi storitev postaja nujno.
Vsi ti izzivi imajo skupni imenovalec v poenotenju informatike v javni upravi.
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Za rešitve omenjenih problemov so na projektu med drugim predvideni zlasti naslednji
ukrepi: uvedba enotne strategije in standardov v informatiki, centralizacija nabave,
konsolidacija kadrov, zmanjšanje zalog, zaostritev pogodbenih klavzul za dobavitelje ter
uvedba primerjave cen znotraj državne uprave. Vse to bo možno doseči samo s spremembo
organizacije, ki bo kos omenjenim ukrepom in bo dovolj učinkovita pri izvajanju
omenjenih ukrepov.
Poleg že omenjenega so v dokumentu izhodišča za prenovo državne informatike omenjene
še nekatere vsebinske naloge, kot so: modernizacija podatkovnega centra, prenova
državnega omrežja HKOM, prenova sistema za dokumentarno gradivo ter vzpostavitev
platforme in skupnih skrbniških storitev za novo generacijo e-storitev.

V nadaljevanju je v dokumentu analizirana decentralizacija strežniške infrastrukture.
Navedeni so tudi podatki za porabo proračunskih sredstev za informacijsko
komunikacijsko tehnologijo po proračunskih uporabnikih in možni prihranki.
Za tem nas analiza v dokumentu »Izhodišča za prenovo državne informatike» opozori še
na učinke, ki jih prinaša projekt, a doslej še niso bili finančno ovrednoteni, kot so
zmanjševanje stroškov zaposlenih, manjša poraba električne energije in večje črpanje
sredstev iz evropskih virov.
Kronološki pregled ostalih pomembnih dokumentov za prenovo državne informatike ki so
vplivali na potek izvedbe projekta je naslednji:








23.1.2014 je bila Vlada Republike Slovenije na svoji 42. redni seji seznanjena z
izhodišči za prenovo državne informatike, na podlagi katerih je Ministrstvo za notranje
zadeve izvedlo analizo in pripravilo predloge ukrepov za prenovo državne informatike
(Vlada republike slovenije, 2014, str. 1).
16.4.2014 Ministrstvo za notranje zadeve izda 3 strani dolg dokument z naslovom »
Sklep o imenovanju Delovne skupine za delo na projektu vzpostavitve državnega
računalniškega oblaka« (Ministrstvo za notranje zadeve 2014g, str. 1–2).
25.4.2014 Ministrstvo za notranje zadeve izda 140 strani dolgo predstavitev za
naslovom Načrt prenove in program ukrepov informatike v državni upravi (Ministrstvo
za notranje zadeve, 2014a, str. 1–140). V tem dokumentu se nahaja podrobna študija
obstoječega stanja, problemov in ukrepov za njihovo reševanje v okviru projekta
prenove.
23.6.2014 je bila sprejeta uradna potrditev projekta Državni računalniški oblak s
sklepom ministra dne 23.6.2014 z besedilom: »Minister za notranje zadeve potrjuje
projekt Državni računalniški oblak, saj izkazuje nacionalni interes s prispevkom k
uresničevanju ciljev države na ekonomskem kot tudi socialnem področju« (Ministrstvo
za notranje zadeve, 2014e, str. 1). S tem je bil projekt formalno odobren s strani
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ministrstva za notranje zadeve, ki je tedaj izvajalo aktivnosti v zvezi s projektom
prenove.
1.7.2014 Ministrstvo za notranje zadeve izda 76 strani dolg dokument z naslovom
»Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka – DRO« s podnaslovom »Dokument
identifikacije investicijskega projekta« (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014d, str. 1–
76). V tem dokumentu projektna skupina analizira obstoječe stanje, opredeli razvojne
možnosti, oceni investicijske stroške, opredli temeljne prvine investicije ter ugotovi
smiselnost in možnost nadaljnje priprave investicijske dokumentacije. Zgodovino
opisanih sprememb vidimo v Tabeli 7.
Tabela 8: Zgodovina sprememb dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Projekt Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka - DRO, 2014d,
str. 3.
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Kot bomo videli kasneje, je prvi del prenove trajal od 1.8.2014 do 31.12.2015 Za analizo
izvajanja projekta prenove nam lahko služi tudi Tabela 8: Zgodovina sprememb
dokumenta identifikacije investicijskega projekta, kjer vidimo, da se je v relativno kratkem
času od 12.6.2014 do 1.7.2014 zvrstilo kar 10 sprememb dokumenta identifikacije
investicijskega projekta. Kar kaže na veliko vnemo projektne skupine in njenega vodstva.
Se je pa potem po besedah vodje projekta delo zavleklo za 1 leto pri obravnavi na vladi.








4.7.2014 Ministrstvo za notranje zadeve izda 43 strani dolg dokument z naslovom
Projekt »Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka – DRO« s podnaslovom »Pred
investicijska zasnova« (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014c, str. 1–43). V tem
dokumentu projektna skupina dopolni predhodni dokument še z analizo vplivov
investicije na okolje, regionalni in trajnostni razvoj družbe. Doda analizo zaposlenih, in
časovni načrt izvedbe investicije s finančno konstrukcijo. Na koncu prikaže še analizo
tveganj in občutljivosti.
8.8.2014 Ministrstvo za notranje zadeve izda 81 strani dolg dokument z naslovom
»Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka – DRO« s podnaslovom »Investicijski
program s študijo izvedbe« (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014b, str. 1–81). V tem
dokumentu so poleg drugega navedene projekcije prihodkov in stroškov po prenovi.
12.9.2014 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko
izda 18 strani dolg dokument z naslovom »Odločba o dodelitvi sredstev za projekt
Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka – DRO s PRILOGO 1 K ODLOČBI«
(Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2014, str.
1–18). Kjer je opisan projekt, določene pogodbene obveznosti med izvajalci projekta in
investitorji ter so projektu dodeljena sredstva v višini 14.327.360,00 EUR. Projekt
delno financira Evropska unija.
1.7.2015 Vlada Republike Slovenije izda 31 strani dolg dokument z naslovom
»Dvoletni akcijski načrt izvedbe strategije razvoja javne uprave 2015–2020 za obdobje
2015-2016« (Vlada Republike Slovenije, 2015b). V tem dokumentu vlada predstavi
vizijo razvoja javne uprave v obdobju 2015–2016 na vseh področjih njenega delovanja
in znotraj tega umesti tudi razvoj informatike. V omenjenem dokumentu je Vlada RS
zasnovala poleg številnih drugih ukrepov tudi akcijski načrt za učinkovito informatiko
ter dvig uporabe e-storitev, digitalizacijo in interoperabilnost informacijskih rešitev.
Glavni ukrep je načrtovan v smeri konsolidacije in posodobitve vstopnih točk za
državljane in gospodarstvo. To pa med drugim sovpada tudi s projektom prenove.

S tem je narejen povzetek ključne dokumentacije projekta prenove informatike v slovenski
javni upravi.
3.2.4

Izvedba projekta prenove

Z izvedbenega vidika gre za investicijo v opredmetena in nematerialna sredstva, ki bo
obsegala predvsem nakup potrebne strojne opreme, potrebne programske opreme, nakup
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licenc, ekspertnega znanja in ne patentiranega tehničnega znanja, ki je potrebno, da se
dosežejo s projektom zastavljeni cilji. Investicija državnega računalniškega oblaka temelji
na konsolidaciji virov in prehodu na centralizirano upravljanje informacijskokomunikacijske infrastrukture skladno smernicami računalništva v oblaku (Ministrstvo za
notranje zadeve, 2014b, str. 36).
3.2.4.1 Časovni potek izvajanja projektnih aktivnosti
Strateški časovni načrt reorganizacije informatike v slovenski javni upravi za obdobje 2014
-2017 nam prikazuje zagonski elaborat, ki je bil potrjen na seji Vlade republike Slovenije.
Prikazan na Sliki 14.
Slika 14: Strateški načrt prenove

Vir: P. Kobal, Reorganizacija informatike v državni upravi, 2016, str. 11.

Zaključno poročilo o izvajanju dela projekta Vzpostavitve državnega računalniškega
oblaka (DRO) navaja, da je projekt trajal od 1.8.2014 do 31.12.2015. Projektu so bila
dodeljena sredstva v višini 14.427.360,00 EUR z DDV (Ministrstvo za notranje zadeve,
2014f, str. 14).
Vsebina projekta je interdisciplinarna, tako njena tehnološka, tehnična kot organizacijska
plat. Torej gre za hkratno kadrovsko reorganizacijo in prenovo tehnike oziroma
tehnologije. Temu sledi tudi analiza, ki se ukvarja tako s tehniko oziroma tehnologijo, v
manjši meri pa tudi s kadrovsko reorganizacijo znotraj javne uprave v okviru
obravnavanega projekta.
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Časovni potek izvajanja projekta vzpostavitve državnega računalniškega oblaka nam
ponazarja Slika 15.
Slika 15: Časovnica projekta uvedbe Državnega računalniškega oblaka.

Vir: Ministrstvo za javno upravo, Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka, 2015a, str. 2.

Dinamika izvedbe predvidenih aktivnosti kaže, da je po pričakovanju sama izvedba
infrastrukture za državni računalniški oblak manjši del projekta. Večino dela bo odpadlo na
prenos aplikacij v novo okolje. Bolj podroben potek je prikazan v Tabeli 9.
Tabela 9: Dinamika izvedbe aktivnosti projekta prenove informatike
Sklopi izvedbe Naloga
analiza dejanskega stanja in izdelava operativnega
programa ukrepov z oceno finančnih učinkov vključno z
opredelitvijo prioritet in možnosti uvedbe sodobnih
poslovnih modelov in rešitev
Prvi sklop
izvedba optimizacije naprav strojne opreme
(>>infrastrukture<<) in konsolidacije kadrovskih
resursov ter izvedba pilotnih projektov za prehod na
sodobnejše poslovne modele in rešitve;
Drugi sklop
optimizacija naprav aplikacij in širitev novih poslovnih
modelov
Tretji sklop
konsolidacija informatike v javnem sektorju
Četrti sklop

časovnica
3 mesece

T+ 1 leto

T+3 leta
T+ 6

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Izhodišča za prenovodržavne informatike, 2013, str. 15.

Vidimo, da gre za dolgoročen projekt s trajanjem več kot 5 let. V primeru uresničitve
tveganja zapletov pri financiranju ali kakšne druge nestabilnosti, lahko projekt po
avtorjevem mnenju traja tudi desetletje ali več.
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3.2.4.2 Statistika dosedanje izvedbe
Postavitev strojne opreme v okviru projekta prenove je obsegala 93 strežnikov, 1664
procesnih jeder, 35898 TB delovnega pomnilnika, skupni obseg kapacitete delovnih
podsistemov 1778 TB (1,778 peta bytov).
Obseg kapacitete po posameznih vrstah diskovnih podsistemov je naslednji: hibridni
diskovni sistemi 960 TB, pomnilniški –SSD diskovni sistemi 138 TB, mrežni NAS
diskovni sistemi 500 TB, diskovni sistemi namenjeni za izvajanje varnostnih kopij: 180 TB
(Ministrstvo za javno upravo, 2016e, str. 5).
Vidimo, da gre za tehnično izredno obsežen in zahteven projekt s katerim smo pridobili
najsodobnejšo infrastrukturo med vsemi članicami Evropske unije (Ministrstvo za javno
upravo, 2016e, str. 6), kar je po avtorjevem mnenju nedvomno velik uspeh slovenske
informatike. To lahko utemeljimo s pozitivnimi sinergijskimi učinki projekta tudi na
gospodarstvo, informacijsko družbo in nova digitalna delovna mesta.
V projektno skupino je bilo imenovanih 38 članov. Postavljena je bila spletna stran.
Posodobljen je bili enotni vstopni storitveni portal pod imenom Maxima, ki poleg pomoči
uporabnikom nudi tudi vse storitve in informacije, ki jih potrebujejo državne institucije,
kot končni uporabniki programskih storitev. Izvedenih je bilo več kot 60 sestankov
delovne skupine za izvedbo projekta v sodelovanju z drugimi notranjimi organizacijskimi
enotami na ministrstvu, zunanjimi izvajalci in drugimi strokovnjaki.
Člani projektne skupine so se udeležili več kot 10 nacionalnih in mednarodnih dogodkov,
na katerih so predstavljali projekt vzpostavitve državnega računalniškega oblaka. Najmanj
18 krat so odgovarjali na novinarska vprašanja, objavljali novice za javnost oziroma bili
predmet obravnave novinarskih člankov, vprašanj itd. Nakupili so več kot 3000 kosov
različnega promocijskega materiala za promocijo projekta. Podjetje EMC2 je konec leta
2015 projektu podelilo nagrado za inovativnost v letu 2015 (Ministrstvo za javno upravo,
2016e, str. 5).
Očitno je projekt postal tudi medijsko zanimiv , kar lahko utemeljimo z njegovim obsegom
in namembnostjo, ki se tiče širšega kroga uporabnikov, fizičnih in pravnih oseb, ki si brez
informacijsko komunikacijske tehnologije ne znajo več predstavljati svojega vsakdanjika.
Zanimanje je povezano tudi z velikimi sredstvi, ki so bila vložena v projekt. Le ta pa
seveda bremenijo bodisi slovenskega ali evropskega davkoplačevalca.
Na koncu predstavimo še finančno realizacijo projekta vzpostavitve državnega
računalniškega oblaka. Dodeljena so bila sredstva v višini 14.427.360,00 EUR vključno z
DDV, porabili so jih 14.042.047,54 EUR z DDV, kar prestavlja približno 97 % porabo
evropskih sredstev (Ministrstvo za javno upravo, 2016e, str. 6). To lahko smatramo za
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redko viden dosežek, da je projekt uspešno izveden z manj sredstvi kot so bila predvidena.
V naših krajih so namreč dosti pogostejši projekti, ki prekoračijo svoj proračun in čas
izvedbe.
3.2.4.3 Rezultati dosedanje izvedbe prenove
Projekt je v teku od 1.8.2014 in v tem času so že bili uspešno doseženi štirje delni cilji in
sicer s področja ureditve pravnih podlag, centralizacije nabavne funkcije in vzpostavitve
infrastrukture za računalniški oblak ter posodobitev računalniškega omrežja HKOM, kar
vidimo tudi na Sliki 4.
Pomembnejše cilje projekta imenujejo avtorji dokumentacije ponekod kar (pod)projekti in
jih lahko opredelimo tudi kot prikazuje Tabela 10.
Tabela 10: Pregled doseženih ciljev in ciljev v delu

Vir: P. Kobal, Reorganizacija informatike v državni upravi, 2016, str. 14.

Niso še bili uresničeni delni cilji vpeljave enotnega finančnega načrta, konsolidacija
kadrov, konsolidacija informacijske infrastrukture in vzpostavitev sistema varnostne
politike na področju IT. Po mnenju avtorja je glavni vzrok za to, da omenjeni cilji še niso
zaključeni, težavno usklajevanje med ministrstvi in drugimi organi, ter deležniki, kot so na
primer zaposleni, in sindikati. Delno pa je vzrok tudi finančni primanjkljaj, ki smo mu
priča v zadnjih letih.
Ravno konsolidacija kadrov se je za enkrat izkazala kot (pre)težak problem za management
projekta, zato bi bilo treba biti po avtorjevem mnenju pri uvajanju sprememb še posebej
pozoren na ustrezno pozitivno motivacijo deležnikov.
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Projekt je od leta 2012 do 2015 zmanjšal stroške državne informatike za 32.546.283 EUR,
kar lahko štejemo za velik uspeh v smislu stroškovne učinkovitosti na tem področju.

Lahko poudarimo, da je funkcionalnost informacijskih sistemov pri tem ostala neokrnjena.
Že samo to dejstvo govori, da je bila odločitev za prehod na državni računalniški oblak
smiselna tudi s stroškovno-finančne plati. Skupne stroške, stroške MNZ in stroške drugih
organov lahko najdemo v Tabeli 11.
Tabela 11: Stroški informatike v letu 2012 in po prenovi
Stroški informatike za
izbrane organe
2012
Leto
86.315.027
SKUPAJ
21.514.635,00
MNZ
Drugi izbrani gorgani 64.800.392,00

Stroški informatike po prenovi,
za izbrane organe
T+3
53.768.744
20.796.743,00
32.972.001,00

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Izhodišča za prenovo državne informatike, 2013, str. 17.

V Tabeli 10 so upoštevani organi, kot so zajeti v Tabelah 2, 3 in 5 v tem viru. Tabela
večjih proračunskih uporabnikov v tem delu zaradi obsežnosti ni navedena. Je pa dostopna
v navedenem viru na strani 10. T+3 = tri leta po pričetku prenove. Vmesna leta v tabelo
niso vključena, ker je polna uveljavitev učinkov ob predlagani dinamiki predvidena v treh
letih, in je razvidna v tabeli št. 6 v tem viru na strani 13. V letu 2012 so za MNZ šteti vsi
stroški za informatiko, ki so nastali še v okviru Ministrstva za pravosodje in javno upravo
(Direktorat za informatiko in e-storitve), z namenom poenostavitve prikaza.
Kot rezultat dosedanjega dela projektne skupine lahko izpostavimo tudi postavitev
informacijske infrastrukture na kateri je vzpostavljen sistem horizontalnih funkcij, ki na
enoten način podpirajo več vsebinskih področij. Ta model omogoča razvoj in obdelavo več
vsebinskih področij po enotni metodologiji, kar znatno poenostavi razvoj in delovanje
sistema.
Horizontalne funkcije predstavljajo entitete, ki so skupne več vsebinskim projektom. To so
v našem primeru skupne metodologije in politike, skupne aplikativne rešitve, skupne
ponovno uporabljive gradnike in centralne infrastrukturne storitve. Ta sistem poveča
učinkovitost in preglednost ter s tem omogoči učinkovitejše upravljanje in vzdrževanje
sistema. Po drugi strani pa dolgoročno omogoči prihranke pri delih na sistemu in pri
usposabljanju strokovnega kadra s tega področja. Te funkcije prikazuje Slika 16.
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Slika 16: Pregled horizontalnih/centralnih funkcij

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Projekt Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka - DRO, 2014d,
str. 24.

S tem smo opisali glavne značilnosti projekta prenove informatike v javni upravi
Republike Slovenije, v nadaljevanju pa se posvetimo analizi izvajanja prenove.

4

ANALIZA IZVAJANJA PRENOVE

4.1 Analiza doseganja ciljev
Cilji so sestavni del vsakega projekta in le njihovo doseganje privede do uspešnega
zaključka projekta oziroma do izpolnitve dosega namena projekta. V našem primeru lahko
opredelimo glavne cilje v štirih točkah (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014a, str. 11):




Zmanjšati stroške (lastništva) informacijsko-komunikacijskih sistemov in storitev v
državni upravi.
Centralizirati in posodobiti informacijsko-komunikacijski sistem državne uprave.
Centralizirati nabavo informacijsko komunikacijske opreme in s tem zmanjšati stroške
nabave.
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Razbremeniti javno upravo, gospodarstvo in državljane skozi povezane (integrirane) estoritve in omogočiti čezmejne e-storitve, kot to zahteva enotni notranji trg Evropske
unije.

Glede na to, da je projekt prenove državne informatike še v teku ne moremo podati končne
ocene ciljev ali celo ocene namena.
Zmanjšanje stroškov za informatiko zaradi uvedbe državnega računalniškega oblaka bo
vidno šele na daljši rok. Takrat bomo lahko ocenili ali se nam je investicija izplačala.
Centralizacija informacijsko komunikacijskega sistema državne uprave je, kot smo že
zapisali, vzpostavljena na nivoju strojne opreme, dočim so migracije programske opreme
še v teku. Tako lahko zapišemo, da je centralizacija delno narejena oziroma je še v teku.
Centralizacija nabavne funkcije je že uspešno zaključena. Višino prihrankov bomo lahko
ocenili v daljšem časovnem obdobju nekaj let, ko bo možno narediti primerjavo med leti
oziroma izračunati indeks stroškov.
Iz nabora ciljev lahko sklepamo, da je projekt usmerjen v optimizacijo in standardizacijo
informacijskih virov za kar izkorišča predvsem napredek tehnologije in ekonomijo obsega.
Hkrati odpadejo stroški za vzdrževanje manjših in zastarelih sistemov z majhno dodano
vrednostjo, saj jih računalniški oblak nadomešča v večini primerov.
V širšem evropskem kontekstu imajo taki nacionalni projekti namen vzpostaviti enoten
digitalni trg ter pospešitev razvoja inovativnih storitev in s tem novih delovnih mest.
Nekateri delni cilji projekta prenove so vidni tudi v krovnem terminskem planu v Tabeli
11.
Tabela 12: Krovni terminski plan

Cilj
Zagotovitev ustreznih
zakonskih podlag

Priprava akcijskega načrta
za izvedbo Načrta prenove
in programa ukrepov za
prenovo informatike v
državni upravi

Krovni terminski plan
Aktivnosti
 priprava sprememb 74. a člena
ZDU
 formalno medresorsko
usklajevanje
 definicija vseh ukrepov in rokov za
njihovo izvedbo
 potrditev načrta s strani Vlade RS
(predvidoma marca 2015)

Nosilec
MJU
MJU

Rok za izvedbo
Oktober 2014
Oktober 2014

MJU

Marec 2015

se nadaljuje
53

Tabela 12: Krovni terminski plan (nad.)

Cilj
Potrditev Načrta prenove in
programa ukrepov za
prenovo informatike v
državni upravi
Ustanovitev Sveta za razvoj
informatike
Koordinacija vodij
informatike
Vzpostavitev dveh
operativnih skupin: za
izvedbo tehnoloških
procesov reorganizacije in
za vzpostavitev centralne
nabavne funkcije na
področju IT
Priprava
implementacijskega načrta
za izvedbo ukrepov
reorganizacije in
konsolidacije informatike v
državni upravi










Krovni terminski plan
Aktivnosti
priprava vladnega gradiva
uskladitev temeljnih ciljev in
ukrepov z organi državne uprave
vložitev gradiva v vladno
proceduro
priprava nabora članov in
oblikovanje temeljnih nalog
potrditev predloga na vladi
priprava nabora članov in
oblikovanje temeljnih nalog
potrditev predloga na vladi
priprava nabora članov in
oblikovanje temeljnih nalog

 definicija organov po skupinah, kot
se bodo izvajali ukrepi
konsolidacije
 definicija vseh ukrepov za in rokov
za njihovo izvedbo
 definicija vseh ukrepov za in rokov
za njihovo izvedbo

Nosilec
MJU
MJU
MJU
MJU

Rok za izvedbo
Marec 2015

MJU

Marec 2015

MJU

Marec 2015

MJU, organi

Marec 2015

MJU

Junij 2015

Vir: Vlada republike Slovenije, Reorganizacija državne informatike - akcijski načrt, 2015b, str. 16.

Po pregledu dokumentacije in razgovorih z vodstvom projekta je bilo ugotovljeno, da so
bili vsi cilji iz krovnega terminskega plana uspešno izpolnjeni.
Ugotovimo, da je številčno okrog 50 % ciljev doseženih, kar v resnici ne pomeni, da je za
nami polovica projekta, saj so doslej neuresničeni cilji, ki so še pred nami po avtorjevem
mnenju zahtevnejši od teh, ki so že končani. Cilji, kjer je potrebno več koordinacije med
ministrstvi in ostalimi deležniki so tipično ostali še nerešeni iz česar lahko sklepamo, da je
ravno koordinacija med subjekti projekta kritični faktor in bi ji bilo treba v bodoče
posvetiti več pozornosti.
Vidimo, da imamo v različnih projektnih dokumentih nekoliko drugačne cilje, ki pa skupaj
tvorijo zaključeno celoto. Na vprašanje kako so bili ti cilji doseženi nam lahko delno
odgovorijo metode dela, ki so jih uporabili pri uresničevanju ciljev:
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vpeljava odprtih standardov;
zagotavljanje povezljivosti storitev;
vzpostavitev enovite storitvene platforme na osnovi skupne arhitekture za potrebe
izboljšanja dostopnosti javnih storitev državljanom;
zagotavljanje razpoložljivosti storitev od kjerkoli in kadarkoli;
preverjanje (tudi varnostnih) ustreznosti informacijskih rešitev;
poenostavitev storitev za državljane in podjetja s povezovanjem in deljenjem;
izmenjava informacij z državljani in podjetji, ki jim bodo omogočale inovativne nove
elektronske storitve.

Kot primer si oglejmo cilj prenove računalniškega omrežja HKOM, ki se glasi: »Cilj
prenove omrežja HKOM je znižati strošek lastništva, ki je trenutno višji, kot je ocenjena
vrednost projekta prenove! S prenovo jedra omrežja bi znižali stroške upravljanja in
vzdrževanja za 2 mio EUR v obdobju treh let. »
Podcilji prenove komunikacijskega omrežja HKOM so znižati stroške lastništva; povečati
prepustnost in prilagoditev potrebam sodobnih informacijskih sistemov; najeti kriptirano
povezljivost končnih lokacij v omrežje HKOM (od končne lokacije do enega od dveh
vzpostavljenih komunikacijskih prehodov v jedro omrežja HKOM) skupaj z opremo na
končnih lokacijah, pripadajočim upravljanjem in vzdrževanjem storitve in opreme na
končnih lokacijah, kot je danes definiran pristopni del omrežja HKOM; prenoviti jedro
komunikacijskega omrežja; spremeniti poslovni model, v katerem lahko fiksiramo stroške
lastništva ob predvideni organski rasti (Ministrstvo za notranje zadeve, 2013, str. 6).
Glede na podatke, ki jih imamo lahko sklepamo, da je bila prenova omrežja HKOM
uspešno zaključena. Glede na dosedanji potek prenove lahko ugotovimo, da so bili nekateri
cilji projekta že doseženi. Nekateri sicer z zamudo, kar je povzročilo tudi časovni zamik
povezanih ciljev, vendar projekt s tem ni bil bistveno okrnjen. O uresničitvi vseh ciljev in
celo namena je za enkrat še prerano govoriti, saj je projekt dolgoročen in še v teku. Tako
bo šele pogled s časovne distance omogočil celovito presojo uspešnosti doseganja ciljev in
s tem celotnega projekta.

4.2 Analiza vsebine projekta prenove informatike
Vsebinsko lahko razdelimo prenovo informacijskega sistema v javni upravi Republike
Slovenije na devet področij, ki funkcionirajo v medsebojni odvisnosti in morebiten začasen
izpad katerega izmed njih prizadene celoten informacijski sistem in s tem tudi samo
organizacijo ter odjemalce njenih storitev. Zato bi bila delitev na bolj ali manj pomembna
področja v tem primeru neumestna. Grafičen prikaz lahko vidimo na Sliki 17.
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Slika 17: Vsebinska področja prenove informatike v javni upravi

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Načrt prenove in progam ukrepov za prenovo informatike v državni
upravi, 2014a, str. 99.

Zagotavljanje informacijske infrastrukture in oblačno računalništvo predstavljata fizično
podstat za delovanje oblačnih storitev. Le ta je bila vzpostavljena konec leta 2015. Gre za
sodoben zmogljiv računalniški center, v katerem bodo teklo več sto različnih programov
namenjenih interno organom javne uprave kot tudi različnim pravnim in fizičnim osebam.
Informacijsko povezljivost organov državne uprave že več deset let zagotavlja državno
komunikacijsko omrežje HKOM, ki združuje čez 1.270 najetih povezav in čez 2.400
lokalnih računalniških omrežij, od tega preko 1.500 subjektov. Poleg tega HKOM
zagotavlja agregacijo povezav in storitev centralne podatkovne infrastrukture (Ministrstvo
za notranje zadeve, 2014d, str. 22). Prenova omrežja HKOM je bila v okviru projekta
prenove že uspešno zaključena.
Razvoj aplikacij za državljane, gospodarstvo in organe javne uprave ter skrb za njihovo
delovanje je seveda ključna vsebina računalniškega oblaka. Vsa tehnična, organizacijska in
varnostna infrastruktura se v končni fazi vzpostavlja zaradi uporabnikov programov in
podatkov, ki tečejo oziroma bodo tekli na DRO. Le teh je trenutno 392, na DRO je bilo
prenesenih okoli 30. Prav to po avtorjevem mnenju predstavlja največji izziv v
nadaljevanju projekta. Upoštevati je namreč treba heterogenost teh aplikacij, podatkovnih
baz in programskih jezikov. Poleg tega gre večkrat tudi za različne interese organov z
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različnimi stopnjami kooperativnosti. Veliko teh aplikacij je kritičnih in tečejo v realnem
času, zato je pri migraciji teh potrebna še posebna pazljivost.
Razvoj in vzdrževanje državnih registrov je morda najpomembnejša funkcija državne
informatike, saj so podatki državnih registrov ključni za delovanje države. Omenimo na
primer register prebivalstva, podatke o kaznovanosti, podatke o davčnih zavezancih,
volilne imenike, itd. Tukaj je ključna varnost in ažurnost podatkov. Ni podatka v kolikšni
meri so bili državni registri že preneseni na novo platformo. Zagotovo se bo to zgodilo v
nadaljnjem izvajanju projekta.
Tudi tehnična podpora uporabnikom se bo centralizirala v sklopu državnega
računalniškega oblaka, vendar za enkrat do tega še ni prišlo. V planu je vzpostavitev večje
enotne skupine za pomoč vsem uporabnikom v državni upravi.
Zdaj ima namreč vsak organ, kot so na primer ministrstva svojo IKT in svojo podporo
uporabnikom. Nekateri organi imajo tudi oddelke za pomoč uporabnikom s svojo
programsko opremo za podporo temu procesu, kje so evidentirana tudi vsa IKT sredstva na
določenem ministrstvu. To še dodatno zaplete pridružitev lokalnega oddelka za pomoč
uporabnikom k centralnemu, saj je potrebno prenesti celotno lokalno bazo programske
opreme iz lokalnega nivoja na centralni nivo. To je zaradi različnih formatov podatkovnih
baz časovno kompleksna operacija. Doslej podpora uporabnikom še ni bila v bistveno
centralizirana in je vprašanje kdaj bo, saj prenekateri deležnik močno nasprotuje temu.
Razvoj in vzdrževanje sporočilnih in identifikacijskih sistemov obsega komunikacije preko
elektronske pošte in izdajanje spletnih potrdil SIGOV-CA, kar bo v okviru javne uprave v
izključni pristojnosti računalniškega centra oziroma DRO. Ta funkcija je bila že doslej
centralizirana, tako da v okviru projekta ni pričakovati večjih vsebinskih sprememb.
Centralizacija nabavne funkcije je velika kolateralna pridobitev prenove oziroma
centralizacije informatike v javni upravi, če vzamemo v obzir, da pri nabavnih procesih
veliko vlogo igra ekonomija obsega in da centralizacija krepi pogajalsko pozicijo države
napram ponudnikom različne opreme in storitev. Poleg tega pridobimo na transparentnosti
in optimizaciji nabave. To pomeni tudi zmanjšanje možnosti odvečnih nabav opreme in
storitev ter večjo standardizacijo. Nabavna funkcija je že bila v okviru projekta uspešno
centralizirana.
Upravljanje informacijske varnosti je primarna naloga vsakega resnega informacijskega
sistema. Če varnost ni zagotovljena nam tudi vse ostalo bore malo pomaga, saj bi na
primer ob morebitnem vdoru v informacijski sistem države lahko nekdo odtujil
proračunska sredstva ali na svojo roko popravljal sklepe sodišča in podobne nedopustne
malverzacije. Varnostni sistem za enkrat še ni centraliziran, zato za varnost trenutno po
starem skrbijo lokalno v okviru informacijskih služb po ministrstvih. Je pa samo vprašanje
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časa, kdaj bo tudi upravljanje informacijske varnosti prešlo na novo skupno platformo
državnega računalniškega oblaka,
Upravljanje storitev lokalne informacijske infrastrukture je organizacijsko in pogajalsko
zahtevno področje, saj se pojavljajo težnje določenih organov po ohranitvi avtonomije na
tem področju. Tak primer nasprotovanja je tudi dopis (Ministrstvo za pravosodje, 2013), ki
ga je dne 9.12.2013 poslal urad predsednika vrhovnega sodišča Republike Slovenije
takratni predsednici Vlade Republike Slovenije Alenki Bratušek, v katerem kritizira vladno
gradivo o prenovi informatike, saj naj to za sodstvo ne bi bilo primerno in bi po njihovem
mnenju lahko celo upočasnilo delovanje pravosodja in ogrozilo financiranje določenih
projektov pravosodja s strani Evropske unije. Podobna nasprotovanja prenove so bila dana
tudi s strani drugih organov. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (2013) in Ministrstvo
za delo družino in socialne zadeve (2013) Zagotavljanje informacijske infrastrukture je
nujen materialni pogoj za delovanje novega centralnega informacijskega centra in
infrastruktura je bila konec leta 2015 vzpostavljena.
S tem pregledom vsebine projekta smo prikazali s čim se projekt ukvarja na vsebinski
ravni in koliko je odstopanj od načrtovanega.

4.3 Analiza z vidika informacijsko komunikacijske tehnologije
Projekt prenova informacijskega sisteme javne uprave se je pričel z analizo obstoječe
infrastrukture, podatkovnih baz, aplikacij in kadrov. Na tej osnovi so ugotovili bodoče
potrebe na teh področjih in pričeli s prenovo.
Kot smo že zapisali je bila vzpostavitev infrastrukture za državni računalniški oblak
končana konec 31. 12. 2015. Čaka pa projektno skupino še težji del naloge – tranzicija ali
prenos številnih aplikacij na to centralizirano infrastrukturo, kar je vsekakor bolj zahteven
del projekta tako časovno, kot organizacijsko (Glej Sliko 16).
V fazi same implementacije informacijske infrastrukture so bile narejene sledeče
spremembe. Skupno je bilo več kot 180 strežnikov postavljenih v okolje državnega
računalniškega oblaka. Na Sliki 17 predstavljene horizontalne funkcije so postavljene v
produkcijo in vzpostavljenih je tudi precej testnih okolij, ki jih bo projektna skupina po
končanih testiranjih prenesla v produkcijo. Informacijski sistem »ex CURS« je prestavljen
z IBM centralnega računalnika, vzpostavljena je bila rešitev za hranjenje podatkov o
računih davčnih blagajn za FURS, narejena je bila centralna imeniška struktura in centralni
sistem za elektronsko pošto. Vzpostavljeno je bilo centralna okolja za podatkovne zbirke
my SQL, za upravljanje delovnih postaj uporabnikov, za geografski informacijski sistem
(GIS), za program Maximo (program za prijavo napak uporabnikov). Vzpostavljeno je bilo
centralno okolje za varnostno kopiranje podatkov in zmanjševanje redundanc in centralno
okolje za varnostno kopiranje podatkov za centralni sporočilni sistem.
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Prednosti uvedbe horizontalnih funkcij pa so povečana dostopnost in učinkovitost
poslovanja, s čimer so doseženi tudi časovni in finančni prihranki (Ministrstvo za notranje
zadeve, 2014b, str. 58). V okolje DRO je bilo nameščeno strežniško okolje na katerem se
izvajajo horizontalne storitve. Glede na gornjo analizo lahko ocenim, da je je bil projekt v
fazi postavitve strežniškega okolja in uvedbe horizontalnih funkcij v celoti uspešno
zaključen. Zadnji del prenove projekta prenove je prenos aplikacij in implementacija, ki bo
predvidoma trajala še več let ob napovedi nemajhnih tveganj.
Tranzicija oziroma implementacija se sestoji iz centralizacije storitev, podpore in opreme
ter prehoda v državni računalniški oblak. Sledi prenos aplikacij, prenova omrežja HKOM,
zagotovitev informacijske varnosti, splošnih aktivnosti in kot zadnje implementacije po
ministrstvih. Predvideno zaporedje teh izvajanj in njihova kratka vsebina je prikazana na
treh Slikah 18, 19, 20.
Slika 18: Tranzicijski implementacijski načrt (1/5)

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Načrt prenove in progam ukrepov za prenovo informatike v državni
upravi, 2014a, str. 131.

Glede realizacije tega načrta, prikazanega na Sliki 19, lahko povemo, da prevzem in
upravljanje namizne ter postopoma še ostale IK opreme na prvem in drugem nivoju doslej
še ni bil izveden zaradi velike organizacijske kompleksnosti in deloma tudi zaradi težavne
medresorske koordinacije. Podobno velja tudi za izvajanje tranzicijskih načrtov
konsolidacije podatkovnih centrov (konsolidacija strežnikov in diskovnih podsistemov,
prenos identificiranih informacijskih sistemov na centralno informacijsko infrastrukturo).
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Slika 19: Tranzicijski implementacijski načrt (2/5)

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Načrt prenove in progam ukrepov za prenovo informatike v državni
upravi, 2014a, str. 132.

Za načrt je značilno, da je drugi del prenosa (HKOM) končan, dočim je prvi oziroma
aplikativni del le delno izpolnjen. Razlogi pa so domala enaki, kot v prejšnjem primeru
aplikacij.
Slika 20: Tranzicijski implementacijski načrt (3/5)

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Načrt prenove in progam ukrepov za prenovo informatike v državni
upravi, 2014a, str. 133.
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Že iz navedenih aktivnosti na predhodnih slikah vidimo, da gre za obsežen projekt z
mnogimi deležniki in tveganji. Tudi za to lahko pričakujemo dolgotrajno in tvegano
izvedbo, saj obstajajo številna tveganja, ki lahko zmanjšajo verjetnost za uspeh migracije
V nadaljevanju bodo za vse deležnike zaporedno izvedene migracije aplikacij in sicer
najprej pregled aplikacij, nato priprava implementacijskih načrtov ter izvedba
integracijskih projektov. Ministrstva si bodo sledila po naslednjem vrstnem redu: MK, MZ,
MZP, MGRT, MKO, MDDSZ, GURS, ARSO, AKTRP, DURS, CURS ,UJP, MF, MŠŽ,
SURS, VLADNE SLUŽBE, MNZ, MORS, MP, UE.
Za konec analizirajmo še plan prenove informacijskega sistema. Ta plan vsebuje tri
zaključene aktivnosti: uskladitev evidenc informacijske opreme, vzpostavitev
infrastrukture za državni računalniški oblak in prenovo varnostnega sistema. Naslednjih 16
projektnih aktivnosti je v teku: upravljanje s podatki, repozitorij, podatkovni slovar, razvoj
kadrov, uporaba podatkov iz starih baz, metodološki standardi, prehod v oblak, migracija
informacijskih sistemov, podpora kritičnim sistemom, prenova HKOM, sprememba
najema, znižanje stroškov za HKOM, sistem za dokumentarno gradivo, centralizacija
upravljanja lokalne mrežne opreme ter sistem za podporo upravljanju na prvem in drugem
nivoju.
Ukrepi, aktivnosti, nosilci in roki so prikazani v Tabeli 12.
Tabela 13: Strateški plan prenove informacijskega sistema 2015-2018
Strateški plan prenove informacijskega sistema 2015-2018
Ukrep
Aktivnosti
Nosilec
Vzpostavitev enotnih metodoloških pristopov k MJU skupaj z
Vzpostavitev procesa
modeliranju podatkovnega sloja,
organi, ki so
upravljanja s podatki
(vpeljava koncepta
standardizacijo podatkovnih struktur in
vključeni v
enkratnega vnosa
uveljavitvijo koncepta enkratnega vnosa ter ob
centralizacijo
podatkov)
vzpostavitvi procesov upravljanja podatkov
IT
(MDM Master Data Management) bo
zagotovljena višja kakovost upravljanja in večji
izkoristek informacijskih virov ob nižjih
stroških lastništva informacijskih sistemov.
Vzpostavitev skupnega podatkovnega
MJU skupaj z
Razvoj skupnega
repozitorija bo vzpostavila pogoje za
organi, ki so
podatkovnega
učinkovito izmenjavo skupnih podatkovnih
vključeni v
repozitorija
struktur, podatkovnih modelov,
centralizacijo
vzorcev/artefaktov kar bo znižalo sedanjo
IT
visoko stopnjo kompleksnosti informacijskih
sistemov ter znižala stroške in časovno
dimenzijo načrtovanja podatkovnega sloja
informacijskih sistemov.

Rok
December
2016

December
2016

se nadaljuje
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Tabela 13: Strateški plan prenove informacijskega sistema 2015-2018 (nad.)
Strateški plan prenove informacijskega sistema 2015-2018
Ukrep
Aktivnosti
Nosilec
Z vzpostavitvijo skupnega podatkovnega
MJU skupaj z
Razvoj skupnega
slovarja se bo dosegla višja stopnja
organi, ki so
podatkovnega slovarja
standardizacije in interoperabilnosti na
vključeni v
podatkovnem sloju, dosegla se bo
centralizacijo
poenostavitev modeliranja podatkovnega sloja
IT
informacijskih sistemov ter hkrati zmanjšala
potreba po številnih spremembah in
nadgradnjah podatkovnih modelov, ter
vzpostavilo izhodišče za objavo odprtih
podatkov.
Usposabljanje kadrov za upravljanje s
MJU skupaj z
Razvoj kadrovskih
podatkovnim slojem bo vzpostavilo pogoje za
organi, ki so
virov z visoko stopnjo
učinkovitejšo podporo
vključeni v
specializacije
informatizaciji/elektronizaciji procesov ter
centralizacijo
upravljanje z odprtimi podatki in storitvami ter IT
pri tem zmanjšalo stopnjo vezanosti na
ponudnike.
Z izmenjavo najboljših praks in vzorcev se bo
MJU skupaj z
Vzpostavitev ponovno
poenostavilo in standardiziralo proces
organi, ki so
uporabljivih
vključeni v
podatkovnih artefaktov načrtovanja informacijskih sistemov.
centralizacijo
in vzorcev za odprte
IT
podatke
Uskladitev podatkovnega modela evidenc
MJU skupaj z
Uskladitev evidenc
informacijske opreme z evidencami osnovnih
organi, ki so
informacijske opreme
(vpeljava koncepta
sredstev.
vključeni v
enkratnega zapisa
Določitev podatkovne sheme za izmenjavo
centralizacijo
podatkov)
podatkov z dobavitelji informacijske opreme
IT
(XML). Vzpostavitev sinhronizacije podatkov
med evidenco informacijske opreme in
evidenco osnovnih sredstev ter podatki
finančnega načrta za področje IT.
Vzpostavitev enotnih metodoloških pristopov,
MJU skupaj z
Vzpostavitev enotnih
postopkov in orodij za upravljanje in nadzor
organi, ki so
metodoloških
informacijske infrastrukture (ITIL, COBIT5).
vključeni v
standardov in
Izvedba usposabljanja zaposlenih in
centralizacijo
postopkov upravljanja
vzpostavitev mreže strokovnjakov tega
IT
informacijske opreme
področja,
MJU
Vzpostavitev
 izdelava specifikacij in objava naročil
Državnega
 dobava, namestitev infrastrukture in
računalniškega oblaka
vzpostavitev postopkov nameščanja
Prehod v državni
računalniški oblak:
izdelava načrta
prehoda v oblak

 izdelava podrobnejših analiz in tranzicijskih
načrtov
 izdelava referenčne arhitekture in
tranzicijskih načrtov za prilagoditev
aplikativnih sistemov na državni oblak
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MJU skupaj z
organi, ki so
vključeni v
centralizacijo
IT

Rok
December
2016

December
2017

December
2017

December
2015

December
2016

November
2015
December
2016

se nadaljuje

Tabela 13: Strateški plan prenove informacijskega sistema 2015-2018 (nad.)
Strateški plan prenove informacijskega sistema 2015-2018
Ukrep
Aktivnosti
Nosilec
MJU
skupaj z
Prehod v državni
 izvajanje tranzicijskih načrtov za
organi, ki so
računalniški oblak:
prilagajanje informacijskih sistemov na
vključeni v
izdelava načrta
državni oblak
centralizacijo IT
prehoda v oblak
Migracija
MJU skupaj z
 migracija informacijskih sistemov v
informacijskih
organi, ki so
državni oblak
sistemov državni
vključeni v
 konsolidacija podatkovnih centrov
računalniški oblak
centralizacijo
IT
Za podporo kritičnih in  izdelava podrobnejših analiz in
MJU skupaj z
intenzivnih
organi, ki so
tranzicijskih načrtov
informacijskih
vključeni v
 opredelitev potreb po različnih tipih
sistemov se vzpostavijo  zmogljivih aplikacijskih in podatkovnih
centralizacijo
raznorodne namenske
IT
strežnikov,
infrastrukture v okviru  vzpostavitev zmogljivih centralnih
DRO ali ločeno
podatkovnih strežnikov določenih tipov
Prenova centralnega
komunikacijskega
sistema (jedra HKOM)







Sprememba modela
najema povezav in
končnih naprav

Prenova varnostnega
sistema
Znižanje stroškov
zunanjega izvajanja
storitev upravljanja
HKOM
Prenova sistema za
upravljanje z
dokumentarnim
gradivom

Razvoj horizontalnih
gradnikov in
integracija z drugimi
informacijskimi sistemi

konkurenčni dialog
podpis pogodbe
dobava opreme in začetek implementacije
produkcija
širitev kapacitet

Rok
December
2016

December
2017

2015/2018

MJU

2015/2018

 izdelava podrobnejših analiz in
migracijskih načrtov
 podpis krovnih sporazumov
 migracija končnih lokacij in povezav na
nov model

MJU

December
2016

 priprava načrtov in analiz
 dobava, migracije, uvajanje in zagon
 postopen prenos znanja in kadrovska
okrepitev

MJU

Junij 2015

MJU

2017

 priprava analize ekonomske in pravne
upravičenosti
 uvajanje novega informacijskega sistema
za prve uporabnike (cca.
25 %)
 uvajanje novega informacijskega sistema
za vse preostale uporabnike
 razvoj horizontalnih gradnikov za storitve
zaupanja (avtentikacija,
e-podpis, e-vročanje)
 integracija horizontalnih gradnikov

MJU in organi
državne uprave

December
2016

MJU

2015/2017

Vir: Vlada republike Slovenije, Prenova informatike, 2015a, str. 13–15.
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Po informacijah avtorja, ki jih je pridobil od vodje projekta vsi ukrepi in aktivnosti
potekajo v skladu z zgornjim planom prenove informacijskega sistema. Je pa res, da to ni
prvotni plan projekta, ampak so predvsem roke v preteklosti zaradi zamud že popravljali.
Na primer konsolidacija kadrov. In realno je pričakovati, da bi lahko tudi v prihodnosti
prišlo do kakšnih odstopanj od terminskega plana.

4.4 Analiza z vidika managementa projekta
Management je seveda ključen dejavnik za uspešnost projekta prenove informatike v javni
upravi republike Slovenije. Kot smo že omenili management projekta usklajuje dejavnosti
vseh vključenih kadrov v smiselno celoto, odloča o ključnih zadevah ter predvsem
zagotavlja smotrnost delovanja ter doseganja ciljev, v našem primeru ciljev prenove
informatike v javni upravi. Precej več o bistvu in delu managementa je zapisanega v
mnogih delih o managementu. V tem delu smo se naslonili na dve slovenski deli o
managementu (Rozman, 1993; Rozman & Kovač, 2012), v zvezi s projektnim
managementom pa na delo Rozmana in Stareta (2008). V primeru prenove informatike v
javni upravi je poudarek na spreminjanju vsebine in organizacije. V praksi so pristopi k
spreminjanju pogosti, a zaradi vrste težav ne uspejo.
Kot zanimivost navajam ciničen citat iz medijev iz katerega veje nezaupanje v
reorganizacijo v javni upravi na sploh, kar je do neke meje razumljivo, saj je bila
prenekatera reforma na področju javne uprave v preteklosti iz tega ali onega razloga
neuspešna, pogosto tudi politično pogojena. »Reorganizacija javne uprave je na tapeti
skoraj ob vsaki volilni kampanje, toda vse, kar se iz tega izcimi, je glavobol
davkoplačevalcev, ki ga ni mogoče odpraviti z nobenim medicinskim sredstvom. Težava je
seveda v tem, da je zbirokratiziran aparat že tako ali tako težko preoblikovati, poleg tega
ministrstvo za javno upravo tudi ne zna postaviti jasnega cilja, ki bi se mu nato podredila
celotna infrastruktura. Rezultat je potem seveda še več denarja za javni sektor« (Lipnik,
2016, str. 1).
V tem poglavju se bomo osredotočili predvsem na kadrovski vidik managementa projekta,
saj smo zasnovo projekta izvedbo in stroške že deloma pokrili v drugih poglavjih tega dela.
Stanje na kadrovskem področju v informatiki slovenske javne uprave nam ponazarja graf
zaposlenih na tem področju v letu 2014 prikazan na sliki 20. Vidimo, da je bilo v letu 2014
zaposlenih 960 informatikov, od tega je bilo za projekt integracije planiranih in vključenih
le 573 informatikov. To pa kaže, da je 387 informatikov presežka. Po burnih odzivih
zaposlenih in ministrstev je vodstvo projekta zagotovilo, da ne bo odpuščanj. Vendar
doslej še ni bilo javne razgrnitve plana kam naj bi bil vsak od teh 387 IT uslužbencev
prerazporejen. (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014a, str. 53).
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Slika 21: Skupno število zaposlenih informatikov v javni upravi po organih

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Načrt prenove in progam ukrepov za prenovo informatike v državni
upravi, 2014a, str. 53.

Notranje izvajanje storitev (angl. insourcing), je pomemben ukrep za povečanje stroškovne
učinkovitosti kadrovske strukture. Z njim znižamo stroške za najem zunanjih izvajalcev.
Pri tem pa je treba upoštevati sedanjo usposobljenost informatikov kot tudi dodatne stroške
za izobraževanje in usposabljanje.
Kot primer spremembe naj navedemo notranje upravljanje računalniškega omrežja
HKOM, kjer je ob vzpostavitvi državnega računalniškega oblaka zaradi novih definicij
postopkov napočil ugoden čas za vzpostavitev lastnega upravljanja (Ministrstvo za
notranje zadeve, 2014a, str. 117). Kot uspešen primer notranjega izvajanja storitev lahko
navedemo tudi uvedbo lastne službe za podporo uporabnikom, ki je nadomestila zunanje
izvajalce s čimer je bilo prihranjenih več sto tisoč EUR na letni ravni.
Predviden terminski plan planiranja kadrov prikazuje Tabela 14.
Ta plan se kasneje ni uresničil in je danes samo delno realiziran. Vzroki so verjetno, kot je
bilo že navedeno, v nestrinjanju nekaterih inštitucij in zaposlenih.
V praksi se je predvsem konsolidacija kadrov večkrat izkazala za (pre)velik problem, in
ponekod še do danes ni uspela ali pa je uspela v manjšem obsegu, kot je bila predvidena.
Poleg tega se vseskozi pojavljajo trenja med posameznimi organi javni javne uprave v
smislu zaščite avtonomije posameznih deležnikov na račun skupnega projekta. Tako smo
že bili priča več dopisom s strani različnih organov, ki bolj ali manj odkrito nasprotujejo
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spremembam, ki jih uvaja projekt prenove informatike v javni upravi. Poleg formalnega
nasprotovanja lahko opazimo tudi neformalno nasprotovanje v smislu počasnega izvajanja
ukrepov ali celo nedejavnosti določenih segmentov znotraj javne uprave. Po avtorjevem
mnenju bi bil izhod iz te situacije možen z boljšo koordinacijo in motivacijo in
izobraževanjem kritičnih sektorjev znotraj javne uprave.
Tabela 14: Časovni plan 0ptimizacije kadrov v informatiki

Ukrep
Izdelava načrta optimizacije
kadrovskih virov in ciljne
sistemizacije na MJU
1. faza: Vzpostavitev
operativnih skupin za izvedbo
posameznih procesov
reorganizacije:
- tehnološki del
- kadrovski del
- vzpostavitev centralne nabavne
funkcije
2. faza: izvedba razpisov in
premestitev javnih uslužbencev

3. faza: izvedba razpisov in
premestitev javnih uslužbencev

Optimizacija kadrovskih virov
Aktivnosti
- definicija pogojev za delovna mesta v
okviru nove organiziranosti (smer in
stopnja izobrazbe, delovne naloge itd.)

Nosilec
MJU

Obdobje
Marec/April
2015

- definicija pogojev za delovna mesta v
okviru nove organiziranosti (smer in
stopnja izobrazbe, delovne naloge itd.)

MJU

Marec/April
2015

- definicija delovnih mest
- izvedba razpisov
- izvedba aktivnosti za premestitev
zaposlenih glede na zastavljene cilje v
okviru reorganizacije
- definicija delovnih mest
- izvedba razpisov

MJU

Junij 2015

MJU

Oktober2015

Vir: Vlada republike Slovenije, Reorganizacija državne informatike - akcijski načrt, 2015b, str. 12.

Razlogi za nasprotovanja so različni: organizacijski, tehnični in motivacijski. Večkrat so
zgolj plod neznanja in neutemeljenih strahov pred spremembami, ki seveda od vpletenih
terjajo, da se premaknejo iz utečene rutine, kar se zdi marsikomu (pre)velik izziv na
njegovi poklicni poti. Cilja projekta sta tudi zmanjšanje obsega zunanjih storitev in
zmanjšanje števila informatikov zaposlenih v javni upravi za 23 %. Slednje je prikazano v
Sliki 21.
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Slika 21: Prihranki pri zaposlenih

Vir: P. Kobal, Reorganizacija informatike v državni upravi, 2016, str. 10.

Vendar kot je bilo že povedano za enkrat ta reorganizacija še ni bila v celoti izpeljana in
tudi ni javnih podatkov o tem kdaj bo, saj je med drugim potrebno vseskozi paziti, na kar
na primer posebej opozarja Dyche (2015, str. 164), da imajo sodelavci dovolj časa za
izvajanje projektnih aktivnosti, saj se dogaja, da vzdrževanje zastarele programske in
strojne opreme v času projekta preveč obremenjuje zaposlene tako, da nekateri nimajo
dovolj časa za predvideno delo na projektu.
Temu se lahko izognemo tako, da za časa projekta najbolj obremenjene posameznike do
neke mere razbremenimo rutinskih, vsakodnevnih opravil.

4.5 Analiza uresničevanja tveganj
Glede na veliko kompleksnost projekta, tako s stališča organizacije, tehnologije in
prepletenosti interesov je tudi tveganj veliko. Tveganja so povezana zlasti z doseganjem
ciljev projekta. Ker je projekt časovno intenziven, je ključno obvladovati tudi tveganje
doseganja časovnih mejnikov projekta. Ukrep, ki zmanjšuje to tveganje, je sistematičen in
urejen pristop k nadzoru doseganja zastavljenih mejnikov in realizacije projektnih ciljev
(Ministrstvo za notranje zadeve, 2014b). Povzetek tveganj je prikazan na Sliki 22.
67

Slika 22: Tveganja na projektu prenove informatike

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Načrt prenove inprogam ukrepov za prenovo informatike v državni
upravi, 2014a, str. 137.

Iz Slike 22 sledi, da so bila glede na doseganje rokov v projektu kot ključni tveganji
spoznani financiranje projekta in izpeljava javnih naročil. Zato so bili tudi predvideni
ustrezni ukrepi.
Projektna skupina je že v začetku dobro opredelila vrste tveganj in njihove posledice, ki jih
lahko jih razdelimo na notranja in zunanja tveganja. Med sedanjimi sta tudi že navedeni
tveganji. V Slikah 23–25 so prikazane ocene tveganj v projektu. Pri tem smatramo, da so
notranja tveganja tista, na katera ima management projekta vpliv, zunanja pa so tista
tveganja, ki so tako rekoč izven dosega vpliva projektne skupine in se jim je treba v večji
meri prilagoditi ali izogniti. Notranja tveganja so nizka motiviranost zaposlenih,
organizacijske spremembe, ker projektni management v teh primerih lahko vpliva na
zmanjšanje tveganj. Zunanja tveganja, kot so financiranje delovanja, heterogenost okolij,
zapleti pri izvedbi javnih naročil in odsotnost podpore organov pa so tako rekoč izven
dosega projektnega managementa in jih lahko zmanjšuj naročnik projekta. V našem
primeru je to vlada. Ta tveganja predstavljajo tveganja zunanjega okolja, v katerem se
projekt izvaja.
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Nekatera tveganja so se žal že delno uresničila. Omenimo na primer nasprotovanje
nekaterih organov spremembam in nizka motiviranost zaposlenih, ki upočasnjujeta
napredek projekta.
Verjetnost tveganja in posledice zaradi heterogenosti okolij in zaradi organizacijskih
sprememb nam prikazuje Tabela 15.
Tabela 15: Ocena tveganja 1/3
Opis tveganja
Organizacija in politika
 Težavna povrnitev v prvotno stanje v primeru
prekinitve projekta.
 Politične spremembe.
 Organizacijska nestabilnost v prehodnem obdobju.
Heterogenost okolij
 Negativen vpliv heterogenosti na hitrost izvajanja
projekta.
 Integracija, konsolidacija in standardizacija cca.
100 organov.
 Tehnološka, organizacijska, in kadrovska
heterogenost.

Verjetnost (1-5)

Posledice (1-5)

3

3

4

3

Vidimo, da je projekt vpet tudi v aktualno družbenopolitično dogajanje, tako na državni
ravni, kot na ravni evropske unije, ki projekt sofinancira. S čimer lahko utemeljimo obstoj
močnih zunanjih objektivnih tveganj zaradi politične ali finančne nestabilnosti.
Projektna dokumentacija navaja, da bi v primeru prekinitve projekta nastali še dodatni
zapleti zaradi težavne (drage in dolgotrajne) povrnitve v prvotno stanje. Po mnenju avtorja
bi bilo vračilo v prejšnje stanje ob prekinitvi nesmiselno, saj je projekt zasnovan tako, da v
vsakem trenutku delujejo vse funkcionalnosti,
Avtor sicer meni, da je neuspeh projekta zelo malo verjeten, lahko pa se zaključek le tega
zelo zavleče. Možno bi bilo, da ga neka vlada ustavi, vendar bi ga v tem primeru ena od
naslednjih političnih garnitur v ugodnejših razmerah zopet obudila. Sedanje stanje je
namreč prevelik anahronizem, da bi lahko obstalo na dolgi rok.
Oceno tveganj in posledice zaradi odsotnosti podpore organov, nizke motiviranosti in
pomanjkanja zadostnih finančnih sredstev je prikazana v Tabeli 16.
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Tabela 16: Ocena tveganja 2/3
Opis tveganja
Prepočasen proces konsolidacije strokovnih kadrov
 Odstopanje od planov zmanjšuje kredibilnost in podporo
projektu.
 Nerazpoložljivost kadrov lahko vpliva na uspešnost
integracije.
 Nezadostna usposobljenost kadrov za izvedbo projekta.
Pomanjkanje zadostnih finančnih sredstev za projekt
 Neracionalna poraba denarja posameznih organov.
Nizka motiviranost zaposlenih pri integraciji
 Izguba avtonomije odločanja
 Negotovost zaposlenih v smislu varnosti zaposlitve.
Odsotnost podpore projektu s strani organov
 Razlike v organizacijski kulturi organov.
 Ustvarjanje nezadovoljstva pri uporabnikih.
 Pomanjkanje podpore pri izvedbi integracije.

Verjetnost (1-5)

Posledice (1-5)

3

3

5

4

4

4

4

4

Oceno tveganja zaradi morebitne finančne nestabilnosti ali prepočasnega izvajanja javnih
naročil nam prikazuje Tabela 17.
Tabela 17: Ocena tveganja 3/3
Opis tveganja
Financiranje projekta
 Daljša finančna nestabilnost oziroma zamude pri prenosu
sredstev.
 Morebitna zapora proračuna.
Zapleti pri javnih naročilih
 Zakasnitve zaradi javnih naročil lahko ogrozijo tudi
doseganje ostali ciljev projekta (procesni, kadrovski).

Verjetnost (1-5)

Posledice (1-5)

3

5

4

5

Nekatere ocene tveganj so se v praksi že uresničile.
Kot smo videli je projektna skupina pripravila odlično študijo analize možnih tveganj in
posledic, kar je koristno, saj ima pripravljeno tudi strategijo za zmanjševanje tveganj
oziroma njihovih posledic. Vendar o tem ni javnih informacij, zato bi bila analiza tega
področja zgolj špekulacija, kar pa seveda ni v interesu naše raziskave.

4.6 Ugotovitev problemov v uresničevanju projekta in vzrokov zanje
Do odstopanj je prišlo predvsem pri kadrovskem delu projekta. Planirali so, da bo na
centralizirano platformo premestilo več kot 100 IT strokovnjakov iz različnih delov javne
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uprave, vendar se to ni uresničilo saj jih je doslej na skupno infrastrukturo migriralo samo
okoli 20.
Razloge lahko poiščemo v nasprotovanju posameznih ministrstev, da bi del svojih kadrov
premestili na projekt DRO. Lahko bi rekli, da se je pri nekaterih pojavil odpor proti
načrtovanim spremembam, kar lahko pripišemo v nekaterih primerih tudi slabi motivaciji
zaposlenih in institucionlnih deležnikov. Tako zaposleni nimajo pravega motiva, da bi se
prostovoljno vključevali v proces sprememb, saj za to niso ustrezni nagrajeni. Kljub temu
je samo vprašanje časa, kdaj se bo proces odvil do konca.
Problem je odkrito ali prikrito nasprotovanje spremembam, ki jih uvaja projekt s strani
nekaterih vplivnežev. Vplivneži, posamezniki ali skupine, ki lahko pozitivno ali negativno
vplivajo na projekt. Tako imamo primer treh dopisov, ki odkrito nasprotujejo ukrepom
projekta. To so dopis Ministrstva za pravosodje (2013), dopis z Ministrstva za delo družino
in socialne zadeve (2013) ter dopis Vrhovnega sodišča (2013). Takih dopisov je bilo še
več, vendar niso javno dostopni. Iz teh dopisov se razbere, da gre verjetno za nezadostno
informiranost deležnikov, ki menijo, da jim bo projekt zmanjšal funkcionalnost poslovanja,
čeprav je v resnici mišljeno ravno obratno. Vzrok je po avtorjevem mnenju nezadostno
poznavanje oblačnih tehnologij in njihovih možnosti.
Drug problem je nasprotovanje zaposlenih, kar je obenem povzročilo veliko negodovanja
in poslabšanje organizacijske klime in s tem upad produktivnosti pri nekaterih. Vzrok za ta
pojav je nejasna kadrovska perspektiva za vsakega posameznika v procesu reorganizacije.
Prisotna je tudi nemotiviranost pri nekaterih internih izvajalcih projektnih aktivnosti.
Vzrok za to je pomanjkanje nagrajevanja za nadpovprečno delo, ki ga zahteva prenova.
Glede na potek projekta lahko ugotovimo, da je v fazi implementacije DRO potekal
pretežno v skladu z načrtom. Prišlo je do časovnega zamika zaradi zunanjih dejavnikov, na
katere pa deležniki v projektu niso imeli neposrednega vpliva.
Z analiziranjem projekta prenove lahko ugotovimo tudi naslednji protislovji:




Po eni strani imamo podatke, da je 387 zaposlenih v IT javne uprave odveč, hkrati pa
bi sklepali pogodbe o delu z zunanjimi IT podjetji v znesku več milijonov evrov. Vzrok
je po avtorjevem mnenju tudi zanemarjanje izobraževanja zaposlenih zaradi finančne
krize in drugih razlogov.
Ugotavljajo, da je oprema preveč raznolika in bi jo radi poenotili ter centralizirali
nabavno funkcijo hkrati pa ne bi bili radi preveč odvisni od posameznih proizvajalcev
oziroma dobaviteljev. Vzrok je po avtorjevem mnenju v pomanjkljivem razmisleku ob
zasnovi teh (protislovnih) ciljev projekta.
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4.7 Predlogi sprememb za naprej
Upoštevaje dosedanji potek projekta smo ugotovili, da projekt ustrezno poteka, da pa se
pojavljajo določeni dejavniki, ki preprečujejo večji uspeh. Ti se znajo zlasti okrepiti v fazi
prenosa in uveljavljanja sistema v prakso. Zato je treba biti pozoren na nekatere sprememb
v. Prva taka sprememba za nadaljnje projekte te vrste bi bila zato usmerjena v bolj
stimulativno kadrovsko politiko znotraj javne uprave. Tukaj mislim predvsem na ustrezno
pozitivno motivacijo in usposabljanje, saj gre za visoko strokovno in kreativno delo, kjer
ima negativna motivacija največkrat nasproten učinek.
Pomembno je več pozornosti posvetiti izobraževanju in nameniti več sredstev za
izobraževanje zaposlenih, kar bi omogočilo več izvajanja storitev z lastnimi kadri in
posledično prihranke pri najemnini zunanjih storitev.
Poleg tega predlagam, da se v bodoče že pred začetkom projekta bolje informira vplivne
subjekte in zaposlene ali še bolje, se jih vključi v načrtovanje projekta, da bi povečali
kooperativnost v sledečih fazah projekta. S tem bi omogočili tudi lažjo medresorsko
koordinacijo in hitrejšo izvedbo projektnih aktivnosti.
Zaradi večje stroškovne učinkovitosti in preglednosti smatram, da je centralizacija nabavne
funkcije koristna in jo je treba uvesti povsod, kjer je to smiselno.
In nenazadje, predlagam zmanjšanje stopnje birokracije, ki zavira razvoj ob hkratnem
povečanju ingerence projektnega managementa, da bi lahko učinkoviteje uveljavljal
spremembe.

SKLEP
V delu smo na začetku kratko predstavili javno upravo, njene značilnosti in delovanje,
predvsem informatiko v javni upravi, ki je tudi osrednji predmet projekta prenove in
našega preučevanja.
Prikazali smo stanje informatike v javni upravi pred prenovo in zaznane probleme v njej,
kar je izhodišče za pričetek projekta. Največji problem slovenske državne informatike se je
kazal v njeni razdrobljenosti in raznolikosti, pa tudi v nuji po sledenju razvoju na področju
IKT in zahtev uporabnikov, kar povzroča dražje obratovanje in težje vzdrževanje. V tem
sklopu smo preučili stanje in problematiko na področju strojne opreme, programske
opreme, komunikacijske infrastrukture in podatkovnih zbirk ter aplikacij. Poleg tega smo
posebej preučili stanje tudi na kadrovskem in finančnem področju, ter za konec podali
predloge sprememb, ki se nanašajo predvsem na predvideno konsolidacijo in centralizacijo
informatike.
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Glede na analizo stanja in predvidene prednosti, ki jih prinaša omenjen projekt prenove
informatike v javni upravi Republike Slovenije lahko zapišemo, da je bila odločitev Vlade
za projekt prenove informatike v javni upravi pravilna. V bistvu glede na trenutni
tehnološki razvoj niti ni druge smiselne alternative. Če želimo slediti razvoju informacijsko
komunikacijske tehnologije v Evropi in svetu je potrebno projekt čim prej izvesti, ker bi
zamuda izvedbe projekta povzročila tudi drugo kolateralno škodo oziroma opurtunitetne
stroške. Glede na to, da je bil državni računalniški oblak postavljen konec leta 2015 in da
je nekaj za to namenjenih sredstev celo ostalo lahko ugotovimo, da je bil prvi del projekta
izveden uspešno. Do večmesečne zakasnitve je prišlo predvsem zaradi zamude pri
obravnavi predloga s strani takratne vlade.
Treba je poudariti, da je za nami šele prvi del projekta, v katerem je bila vzpostavljena
informacijsko komunikacijska infrastruktura. Pred projektno skupino pa je še večji del
prenosa okoli 400 aplikacij na to novo platformo. Doslej je bilo premeščenih le okoli 25
aplikacij. Po mnenju avtorja bo ta del bistveno zahtevnejši od same postavitve, saj gre med
drugim tudi za aplikacije, ki jih dnevno uporablja na tisoče fizičnih in pravnih oseb.
Na osnovi navedenih informacij in njihovih interpretacij v tem delu lahko sklenemo, da je
bil tehnični del prenove informatike izveden po planu, medtem ko izvedba
organizacijskega, koordinacijskega in kadrovskega dela projekta zamuja. Razlog pa je
bržčas v večkrat nasprotujočih si interesih deležnikov, ki jih vodstvo projekta ni
pravočasno informiralo in uskladilo.
Kot ugotavljata tudi Indihar Štemberger in Jaklič (2007, str. 11) je uspešnost uvajanja
sprememb v državni informatiki sorazmerna s številom sodelujočih ministrstev in drugih
organov. Deležniki lahko tako skupaj odločajo tudi o skupnih strateških informacijskih
resursih, kot sta informacijsko komunikacijska infrastruktura, skupna programska oprema
in drugi.
Morda bi za zaključek omenil, da se v določeni meri tudi v tem projektu, kot sicer pri
državnih projektih v Sloveniji na sploh kaže pomanjkanje prevzemanja konkretne
odgovornosti deležnikov. Pri tem odgovornost razumemo kot odgovornost za rezultate in
ne zgolj za ukazano opravljanje aktivnosti in izpolnjevanje direktiv nadrejenih. Rozman in
Kovač (2012, str. 215) opozarjata prav na razlikovanje med odgovornostjo za opravljanje
aktivnosti (angl. responsibility) in doseganje cilje (angl. accountability). Glavni cilj tega
razlikovanja pa ni v kaznovanju za neustrezno delo marveč spodbujanje zaposlenih k
samostojnejšemu in bolj kakovostnemu delu ter tako v našem primeru k uspešni uvedbi
prenove informatike v javni upravi Republike Slovenije.
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