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1. UVOD
V zadnjih letih je opaziti velik porast uporabe informacijske tehnologije v gospodarstvu in
med potrošniki. Porast uporabe je posledica padca cen komunikacijskih in informacijskih
naprav, ki so tako postale dostopne širokemu krogu ljudi. Poleg padanja cen informacijske
tehnologije so za nizko ceno postale dostopne širokopasovne internetne povezave. Internet je z
vedno večjo ponudbo informacij, storitev in zabave postal pomemben medij, ki privablja
vedno večje število uporabnikov.
Na nove tehnologije se je odzvala tudi država, ki preko portala e-uprava ponuja vedno večji
nabor spletnih storitev. To so storitve kot elektronska oddaja davčne napovedi, elektronski
vpogled v zemljiško knjigo, v kataster zemljišč in podobno. Pomemben korak je bila tudi
uvedba centralnega overovitelja digitalnih potrdil (sigen-ca), ki je za vse državljane omogočila
poceni uporabo spletnih storitev, za katere je potrebno preverjanje identitete stranke.
Pomena novih tehnologij se zavedamo tudi na občinah, kjer pa primanjkuje sistematičnega
pristopa k njihovemu uvajanju. Za uspešno uvajanje novih tehnologij v poslovanje je potreben
strateški pristop k načrtovanju informacijskega sistema. Pri uvajanju informacijskega sistema
ni dovolj le avtomatizirati že obstoječe delovne procese, ampak se mora procesu prenove
prilagajati tudi organizacija dela, informacijska arhitektura mora biti zgrajena na način, ki
dopušča spreminjanje in nadgradnjo sistema ob spremembah poslovnih procesov. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti »mehkemu« delu informacijskega sistema, to je ljudem.
Ključni pogoj za uspešno izvedbo prenove informacijskega sistema je vzpostavitev naklonjene
kulture v podjetju, ki se jo doseže z motiviranjem in usposabljanjem zaposlenih, z njihovim
vključevanjem v proces že v fazi načrtovanja ter s kasnejšim omogočanjem zaposlenih pri
izvajanju procesov z dodelitvijo »lastništva« nad procesom in odgovornosti za njegovo
izvedbo.
Specialistično delo je sestavljeno iz petih delov. V prvem so opredeljena izhodišča strategije
prenove informacijskega sistema ter težave, ki se pojavljajo pri njenem načrtovanju v javni
upravi. V drugem delu je predstavljena Občina Ilirska Bistrica, njeno poslanstvo in naloge, ki
jih opravlja. V tretjem delu so, na podlagi analize informacijskega sistema občine, občinske
strategije razvoja in nacionalne strategije s področja e-uprave, določeni kritični dejavniki
uspeha občine ter opredeljeni cilji izdelave strategije prenove informacijskega sistema. Četrti
del obsega analizo ključnih dejavnikov uspeha skupaj s poslovnimi procesi ter na njihovi
podlagi ugotovljenih ključnih procesov, ki se izvajajo v občini. Na podlagi teh so podrobno
opredeljeni problemi, ki se pojavljajo pri poslovanju. Ugotovljeni problemi so osnova za
določitev rešitev, ki so razvrščene po pomembnosti, glede na število problemov, ki jih
rešujejo. V petem delu so podrobneje opisane rešitve za prenovo informacijskega sistema (te
so rezultat preučevanja poslovnih procesov in njihovega pomena za doseganje kritičnih
dejavnikov uspeha) ter ocenjeni stroški njihove realizacije.
Specialistično delo sem izdelal na podlagi preučevanja teoretične podlage, primerov dobrih
praks ter izkušenj z vpeljavo elektronskih storitev doma in v tujini. Drugi pomembni vir
informacij za oblikovanje strategije prenove informacijskega sistema je preučevanje poslovnih

1

procesov med izvajanjem v organizaciji, preučevanje internih virov in pridobivanje informacij
neposredno od uporabnikov informacijskega sistema.

2. STRATEGIJA PRENOVE INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Metodologija za načrtovanje prenove informacijskega sistema ima svoj izvor v spremembi
načina poslovanja podjetij ob prehodu v informacijsko družbo. V pretekli industrijski družbi
so podjetja konkurenčno prednost zagotavljala s celovitim obvladovanjem oskrbovalne verige
in s tem vrednostne verige podjetja. Skozi razvoj poslovanja in večanje konkurenčnega boja so
podjetja prepuščala posamezne dele oskrbovalne verige svojim dobaviteljem in kupcem ter se
osredotočila na svoje ključne sposobnosti, s pomočjo katerih so z masovno industrijsko
proizvodnjo postajala vse konkurenčnejša in učinkovitejša.
Globalizacija in razvoj informacijske in telekomunikacijske tehnologije sta postopno
izničevala prednosti poslovnih modelov, ki so sloneli na masovni proizvodnji. Velika podjetja
na trgu so s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IKT)
opustila tradicionalen poslovni model masovne proizvodnje na zalogo – push, za nov
elektronsko podprt poslovni model pull, kjer podjetje proizvaja izdelek, ki je prilagojen
specifičnim potrebam kupca. Poslovni model pull omogoča poslovanje brez zalog, prodajo
brez popustov in plačilo kupcev pred ali ob proizvodnji izdelkov, kar omogoča maksimiziranje
dobička. Slabost modela je občutljivost na močna kratkoročna nihanja potrošnje. Tipičen
primer poslovnega modela pull je avtomobilska industrija, v kateri avtomobil že med
proizvodnjo v matični tovarni opremijo z dodatno opremo glede na želje končnega kupca.
Sprememba poslovanja je pomembna tudi za področje javne uprave, saj so zaradi problemov
pri načrtovanju in prilagajanju poslovanja novim razmeram na trgu nastale nove metode
organiziranja dela, prilagojene dinamičnemu okolju in hitrim spremembam. Poleg nove
metodologije je ključni dejavnik, ki vpliva na spremenjeno poslovanje uprave, prodor
sodobnih komunikacijskih tehnologij v vsakdanje zasebno življenje ter spremenjene navade
ljudi kot posledica drugačnega odnosa do potrošnika.
Javna uprava se mora iz standardizirane in mehanične administracije preleviti v organizacijo,
ki na podlagi svojih vrednot reagira na različne potrebe strank ter svoje poslovne procese
izvaja na njim prilagojen način. Nov način funkcioniranja lahko javna uprava doseže s
spremenjeno organizacijo poslovanja, ki jo omogoča informacijska tehnologija, E-upravo.

2.1. Strateško načrtovanje informatike
S spremembo poslovnih modelov in načina poslovanja so informacijski sistemi postajali
čedalje pomembnejši dejavniki poslovanja. Informacijski sistem predstavlja orodje za
komuniciranje s kupci in dobavitelji, za izvajanje plačil, oblikovanje, testiranje in proizvodnjo
produktov, vodenje poslovanja, zalog, zbiranje in urejanje informacij, pomembnih za
sprejemanje strateških odločitev. Informacijski sistem sega v vse pore poslovanja, zato se
čedalje večjo pozornost posveča njegovemu pravilnemu načrtovanju. Informacijski sistem
mora zagotavljati vse potrebne informacije za izvajanje poslovnih procesov podjetja.
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Načrtovanje informacijskega sistema se izvaja skozi postopek strateškega načrtovanja
informatike, katerega rezultat je načrt oziroma strategija razvoja informatike; ta vsebuje
naslednje informacije (Gradišar, Resinovič, 1998):
- katere dele informacijskega sistema je potrebno spremeniti ali zamenjati,
- kako to delo razdeliti na zaokrožene dele – projekte,
- kdo je za kakšen projekt odgovoren,
- v kakšnem zaporedju in v katerih rokih se bodo projekti izvajali,
- na kakšen način (nakup paketa, razvoj v specializirani organizaciji, lasten razvoj),
- kakšna tehnologija bo uporabljena,
- kakšna sredstva so na voljo za izvedbo projektov in
- kakšni so pričakovani izidi posameznih projektov in prenove informacijskega sistema
kot celote.
Načrtovanje razvoja informatike predstavlja sestavni del strateškega poslovnega načrtovanja,
ki opredeljuje poslanstvo, cilje in strategijo organizacije (Kovačič, 1998. str. 42).
Informacijski sistem mora izhajati iz poslovne strategije občine, tako da je oblikovan v skladu
s cilji ustanove ter da podpira obstoječe in načrtovane poslovne procese.
Informacijski sistem je sistem, v katerem se obdelujejo, shranjujejo in pretakajo informacije in
podatki (Gradišar, Resinovič, 1998). Sestavljen je iz informacijske in komunikacijske
tehnologije, programske opreme, podatkov, shranjenih na različnih nosilcih, kot tudi ljudi, ki
so del sistema, iz informacij in podatkov v papirnati ali kateri koli drugi obliki. Zato ni dovolj,
da se pri načrtovanju prenove informacijskega sistema osredotočamo le na tehnološko
komponento sistema, ampak je potrebno upoštevati celovit sistem. Pri načrtovanju
informacijskega sistema je potrebno večjo pozornost posvečati »mehkemu« delu sistema, to je
njegovim uporabnikom, saj je njihovo obnašanje bolj nepredvidljivo in lahko povzroči propad
sistema.
Za doseganje pozitivnih učinkov prenove informacijskega sistema je potrebno v sklopu
prenove nujno reorganizirati delovanje organizacije. Za uspešno informatizacijo poslovnih
procesov jih je potrebno procesno organizirati. Procesna usmerjenost je v tesni povezavi z
informacijsko tehnologijo in z informatizacijo poslovanja. Na eni strani je ustrezna stopnja
procesne usmerjenosti predpogoj za informatizacijo poslovnih procesov, kajti neurejenih,
nepovezanih in neusklajenih poslovnih procesov nima smisla informatizirati, saj to pripelje do
nepovezanih rešitev posameznih oddelkov. Na drugi strani prav informacijska tehnologija
omogoča in pospešuje drugačen način dela oziroma prenovo poslovnih procesov (Škrinjar et
al., 2005).
Tudi glede na izkušnje pri uvajanju e-uprave v najbolj razvitih državah (Singapur, Kanada,
Avstralija, Nova Zelandija itd.), so se ključni problemi, ki jih je potrebno premagati pri
uvajanju e-storitev, premaknili od tehnoloških k organizacijskim in procesnim. Osnova euprave je radikalna sprememba načinov in mehanizmov delovanja administracije in rezultat
osnovnih principov, na osnovi katerih so se ti mehanizmi gradili v preteklih desetletjih
oziroma stoletjih. Zaradi sledečega je potrebno znotraj uvajanja e-storitev izvajati metode
prenove poslovanja ali prenove poslovnih procesov (Groznik, Vičič, 2003).
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Za sistematično načrtovanje informacijskih sistemov je bilo izdelanih veliko število metod.
Nekatere metode so bolj splošne, nekatere pa so namenjene prav informacijskim sistemom. Za
strateško načrtovanje informacijskega sistema je pomembno, da metoda zagotavlja usklajenost
načrtovanja informacijskih sistemov s poslovnimi načrti organizacije kot celote. S tega vidika
sta za načrtovanje zlasti primerni dve metodi: metoda kritičnih dejavnikov uspeha (KDU) in
metoda prenove poslovnih procesov (angl. Buisness process reeingeniring – BPR) (Gradišar,
Resinovič, 1998).
Metoda KDU
Metoda KDU temelji na odkrivanju kritičnih oziroma odločilnih dejavnikov, ki vplivajo na
uspeh pri izvedbi poslovnega procesa. Informacijski sistemi, ki po tej metodi dobijo najvišjo
prednost, zagotavljajo pomembne informacije za bodoči razvoj organizacije. Metodo KDU
sestavljajo štiri koraki (Gradišar, Resinovič, 1998).
1. Analiza osnovnega poslanstva in cilja organizacije. Brez jasnih ciljev ni možno
načrtovati ničesar.
2. Določitev kritičnih dejavnikov uspeha. V tem koraku je potrebno poiskati tiste
dejavnike v organizaciji, ki odločilno vplivajo na njeno uspešno delovanje. Običajno
so to organizacijska struktura, tržna strategija, faktorji iz okolja, trenutni problemi in
priložnosti, itd.
3. Določitev informacijskih potreb kritičnih dejavnikov.
4. Načrtovanje izboljšanja informacijske podpore za posamezne dejavnike.
Metoda BPR
Metoda BPR je usmerjena v temeljito preoblikovanje poslovnih procesov, da bi dosegli
dramatično izboljšanje rezultatov poslovnega procesa. Metoda temelji na prepričanju, da v
organizaciji ni nič svetega. Organizacije mnogokrat težijo k temu, da bi ohranile način dela iz
preteklosti zaradi odpora do sprememb in neustreznega izražanja preteklosti, čeprav se je
poslovno okolje spremenilo. Poslovni procesi potekajo neustrezno in bi jih bilo potrebno
prenoviti. Običajni izidi metode BPR so:
- združevanje več poslov v enega,
- dovoljevanje delavcem, da več odločitev sprejemajo sami,
- nadomeščanje enega zapletenega procesa z več enostavnejšimi,
- zmanjšanje števila delovnih mest za nadziranje dela drugih in
- spreminjanje organizacije dela, tako da delavci bolje razumejo poslovanje in imajo
večjo odgovornost.
Uporaba metode BPR mora biti dobro premišljena, saj so velike spremembe v organizaciji, ki
jih povzroča, lahko zelo težke in tvegane. Metoda BPR dejansko ni primerna v vseh situacijah,
ampak le tam, kjer so korenite spremembe poslovanja nujno potrebne.
Za načrtovanje prenove informacijskega sistema lahko uporabimo obe metodi. Metoda KDU
je bolj usmerjena k zagotavljanju informacij o stvareh, ki so pomembne za uspeh, metoda BPR
pa teži k uporabi informacijskega sistema, da bi v temelju spremenili izvajanje pomembnih
poslovnih procesov. V obeh primerih pa je posamezne dele informacijskega sistema potrebno
razvrstiti v prednostno listo za nadaljnji razvoj, ki mora biti v skladu s prednostnimi
usmeritvami organizacije.
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Pri izvajanju sprememb organizacije in načina poslovanja je bolje uporabiti kompromisno
rešitev, ki predstavlja pristop, po katerem cilje in vizijo novih procesov oblikujemo na kar se
da neobremenjen in inovativen način, začrtane cilje in vizijo novih procesov pa uresničujemo
postopoma skozi daljše časovno obdobje (Kovačič, Groznik, Ribič, 2005).
Zaradi omejenega obsega specialističnega dela je v njem obdelan strateški vidik načrtovanja
informacijskega sistema, ki je izdelan s pomočjo metode KDU. Pri uvajanju rešitev,
ugotovljenih s pomočjo te metode, se načrt uvedbe rešitve podrobneje obdela s pomočjo
metode BPR, ki pomaga pri inovativnem načrtovanju spremembe poslovnega procesa. Načrt
uvajanja rešitev ni zajet v tem delu.

2.2. Problematika informatizacije občin
Pri načrtovanju prenove informacijskega sistema v občinah se srečujemo s težavami, ki
izvirajo iz uporabe metod prenove, izhajajočih iz gospodarstva, ter jih je potrebno za uporabo
v upravi prilagoditi, poleg tega pa se v občinah pojavljajo tudi specifične težave zaradi
samostojnega položaja vsake občine, velikega števila in raznolikosti občin.
Poslovanje javne uprave se razlikuje od poslovanja podjetij. Javna uprava ima glede na
gospodarstvo v nadaljevanju opisane posebnosti (Kovačič, Groznik, Ribič, 2005).
1. Kompleksnost – Procesi potekajo tako znotraj organizacije kot tudi izven njenih meja.
Prenova se mora nanašati na več organov javne uprave. Za preoblikovanje organiziranosti
je potrebno vložiti več energije v primerjavi z zasebnim sektorjem.
2. Odvisnost od zakonodaje – Delovanje uprave je strogo določeno za različnimi zakoni in
pravnimi predpisi. Ti so lahko omejitev prenove, znotraj katere je težko doseči bistvene
izboljšave.
3. Odsotnost konkurence – Javne organizacije skušajo vztrajati na monopolnem položaju pri
ponudbi obveznih storitev občanom in podjetjem. Pomanjkanje spodbud za večjo
učinkovitost in uspešnost sovpada s splošnim odporom do sprememb, ki so posledica
prenove procesov.
4. Koeksistenca ciljev – V upravi je potrebno upoštevati več dejavnikov, ki si pogosto
nasprotujejo. Med njimi je potrebno ves čas iskati ravnotežje, zato je velikokrat težko
sprejeti kakršno koli strateško odločitev. Zaradi drugačnega položaja na trgu vlada v
organizaciji drugačna kultura kot v tržno usmerjenih panogah, saj so vodje v želji po
odgovorni rabi denarja usmerjeni v preprečevanje napak svojih zaposlenih, za razliko od
zasebne dejavnosti, kjer se spodbuja inovacije, ki bi podjetju prinesle boljšo pozicijo na
trgu.
5. Birokratski odnosi – V upravi so veliko bolj ukoreninjeni tradicionalni birokratski načini
dela.
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6. Vpliv politike – Politika deluje moteče za kontinuirano delo pri prenovi poslovanja.
Politično pogojeno menjavanje kadra, zlasti menedžmenta, onemogoča kakovostno
izvedbo projektov korenite prenove in informatizacije poslovanja.
7. Organiziranost – Organizacije javne uprave so organizirane funkcijsko – na hierarhičnih
izhodiščih. Vrh hierarhije predstavlja resorno ministrstvo, ki skuša urediti poslovanje
najprej skladno s svojimi cilji in omejitvami. Ta težava ni značilna za občine, saj je vsaka
občina samostojna organizacija. Zaradi velikega števila občin – teh je v Sloveniji trenutno
193 – je v posamezni občini zaposlenih relativno malo ljudi, organizacija dela je večinoma
funkcijska, vendar je hierarhičnih nivojev malo.
Težave pri načrtovanju prenove informacijskega sistema, ki izhajajo iz zgornjih posebnosti
javne uprave glede na gospodarstvo, veljajo tako za ministrstva kot za občine. Poleg zgoraj
navedenih posebnosti pa imajo občine tudi specifične posebnosti, ki izvirajo zlasti iz
raznolikosti občin, njihovega velikega števila in samostojnosti, ki onemogoča uvajanje
sistemskih rešitev.
Tabela 1: Število občin glede na število prebivalcev (leto 2001)
Število prebivalcev
od
do
1
1999
2000
3999
4000
5999
6000
7999
8000
9999
10.000
11.999
12.000
13.999
14.000
15.999
16.000
17.999
18.000
19.999
20.000
21.999
22.000
23.999
24.000
25.999
26.000
27.999
28.000
29.999
30.000
naprej

Število občin
23
48
35
21
11
9
8
6
3
6
3
1
1
2
2
8

Vir: Spletna stran službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
1. Raznolikost občin – Občine v Sloveniji se zelo razlikujejo po velikosti, številu
prebivalcev in višini letnega proračuna. Tako ima najmanjša občina glede na podatke
iz leta 2001 371 prebivalcev, največja pa 270.295 prebivalcev. Proračuni občin znašajo
od 89 mio SIT pa do 38.483 mio SIT. 70 % občin v Sloveniji ima manj kot 10.000
prebivalcev. Glede na velikost občine se spreminja število zaposlenih v občinski
upravi, število občinskih svetnikov in število zadev, ki jih rešuje posamezna občina.
Glede na Strategijo uvajanja elektronskega poslovanja v lokalno samoupravo, v sklopu
katere je bila opravljena analiza stanja informacijskih sistemov občin, se vlaganje v
informacijsko infrastrukturo močno razlikuje glede na velikost občine. Večje občine
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zaradi števila zaposlenih, finančne moči in večjega števila upravnih zadev vlagajo v
nakup računalniške opreme in namenskih aplikacij. V manjših občinah pa prejmejo
manjše število zadev v reševanje, le-te rešujejo ročno in o njih vodijo ročne evidence.
Tabela 2: Število občin glede na višino proračuna (leto 2001)
Višina proračuna (v mio SIT)
od
do
0
199
200
399
400
599
600
799
800
999
1.000
1.199
1.200
1.399
1.400
1.599
1.600
1.799
1.800
1.999
2.000
2.999
3.000
3.999
4.000
4.999
5.000
5.999
6.000
40.000

Število občin
15
44
41
23
5
8
9
13
4
5
15
2
2
3
3

Vir: Spletna stran službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
2. Naklonjenost župana – Pomemben dejavnik pri informatizaciji občin je tudi
naklonjenost župana ali direktorja občinske uprave; ta lahko zavira ali pospešuje
postopek. Čeprav strategija predvideva izdelavo priporočil, ki naj bodo vodilo pri
pripravi proračunske postavke za informatiko, je upoštevanje teh priporočil še vedno
odvisno od naklonjenosti predstojnika.
Tabela 3: Število občin glede na površino
2

Površina občine km
od
do
1
39
40
79
80
119
120
159
160
199
200
239
240
279
280
319
320
359
360
399
400
439
440
479
480
519
520
naprej

Število občin
49
57
32
19
9
6
8
5
4
2
0
0
1
1

Vir. Spletna stran Statističnega urada RS
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3. Znanja kadrov za informatiki – Poleg dejavnika velikosti občine in naklonjenosti
predstojnika na informatizacijo vplivajo tudi kadri, ki se ukvarjajo z vzpostavitvijo
informacijske in komunikacijske infrastrukture. Manjše občine za te namene določijo
enega od sodelavcev, ki za opravljanje te funkcije nima ustrezne izobrazbe in sočasno
izvaja še druga dela oziroma najamejo zunanje izvajalce. V prvem primeru prihaja do
napačnih odločitev zaradi pomanjkanja ustreznega znanja, v drugem primeru pa lahko
informatizacijo vodijo interesi zunanjega podjetja, ki mnogokrat niso skladni z interesi
občine. Večje občine imajo organizirano službo informatike, ki ima enega ali več
zaposlenih, vendar so te občine v manjšini.
4. Samostojnost občin – Reševanje upravnih zadev na državnem nivoju obvladuje
sorazmerno majhno število ministrstev, ki imajo svoje »lokalne izpostave« v upravnih
enotah. Zaradi ozke usmerjenosti posameznega ministrstva, kvalitetnejših kadrov in
hierarhične povezanosti je na tem nivoju lažje uveljavljanje prenove poslovanja in
informatizacije poslovnih procesov. Namensko aplikacijo za posamezen postopek se
izdela enkrat in se jo nato namesti v vseh izpostavah ministrstva. Računalniška
infrastruktura je standardizirana, ni težav zaradi nestandardne opreme ali organizacije
delovanja.
Občine so za razliko ministrstva samostojni organi in so začele postopek
informatizacije na lastno pobudo in nepovezano. Posledica tega je večje število med
seboj nezdružljivih aplikacij različnih proizvajalcev za posamezen poslovni proces.
Uvajanje sistemskih rešitev, ki bi bile razvite na centralnem nivoju, je zaradi različnih
informacijskih sistemov težavno.
Pri spodbujanju informatizacije občin ima pomembno vlogo država, saj je občinam omogočila
priklop na državno komunikacijsko omrežje HKOM. Občine, ki imajo povezavo do spleta,
izvedenega preko omrežja HKOM, so povezane neposredno na državno omrežje, kar omogoča
varno povezavo do državnih strežnikov in s tem varen dostop do spletnih storitev, ki jih država
občinam nudi.
Država je začela z razvojem namenskih aplikacij za poslovanje občin prvotno v obliki
samostojne aplikacije, ki v začetku ni zaživela zaradi prevelike odvisnosti od obstoječih
programov na občinah. V zadnjem letu pa so razvili aplikacijo, ki je nameščena na centralnem
strežniku, občine pa do nje dostopajo preko spletnega brskalnika. Na državnem nivoju se je
začel tudi razvoj elektronskih obrazcev občin, ki je trenutno v testni fazi in omogoča le oddajo
obrazcev, ki ne zahtevajo prilog. V naslednjih fazah se bo sistem razširil tudi na obrazce, ki
zahtevajo priloge ter bo te tudi samodejno pridobival iz uradnih evidenc. Občine bodo imele
možnosti prilagajanja obrazcev glede na lastne odloke.
Novi pristop države pri spodbujanju informatizacije občin je pravilno usmerjen, ker za
uporabo centralno nameščenih aplikacij zadostuje spletni brskalnik, ki ni odvisen od
programskega okolja na občinah in ga lahko vse na enak način uporabljajo. Pri oddaji
elektronskih obrazcev preko portala e-uprave občinam ni potrebno razvijati svojega spletnega
portala s podporo elektronskim obrazcem, prav tako pa ni potrebno pošiljati prošnje za
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc upraviteljem centralnih evidenc, ampak se te
avtomatsko priložijo vlogi ob oddaji.
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3. NALOGE IN POSLANSTVO OBČINE ILIRSKA BISTRICA
Načrtovanje prenove informacijskega sistema se začne z analizo nalog in poslanstva občine.
Te se določi na podlagi analize organizacije, ki je predstavljena v nadaljevanju.
Občina Ilirska Bistrica leži na jugu Slovenije ob meji z Republiko Hrvaško, na slovenski strani
pa meji z občinami Hrpelje - Kozina, Divača, Pivka in Loška dolina. S površino 480 km2 je
druga največja občina v Sloveniji, skoraj polovica občine pa je na območju snežniške planote
neposeljena. Glede na slovensko povprečje je redko poseljena, saj šteje 30 prebivalcev/ km2.
Upravno središče občine je mesto Ilirska Bistrica, poleg mesta je v občini še 53 naselij, od
tega pet večjih krajev.
Občina je lokalna samoupravna skupnost, v kateri njeni prebivalci uresničujejo lokalno
samoupravo. V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja
samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine (MOK, IPMIT, FERI, 3 PORT, 2003, str.
34). Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki jih določi s splošnim
aktom občine ali so določena z zakonom.
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor. Poleg župana ima občina Ilirska
Bistrica dva podžupana.
Občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejema z dvotretjinsko večino navzočih
članov. Občinski svet se voli na podlagi splošne volilne pravice z neposrednim in tajnim
glasovanjem. Volilno pravico imajo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče.
Podrobneje so volitve v občinski svet urejene v posebnem zakonu. Občinski svet šteje 23
članov, ki so v svet voljeni za štiriletni mandat. Mandat občinskih svetnikov je enak mandatu
župana.
Eden od osnovnih organov občine je tudi nadzorni odbor, ki pa z vidika izvajanja procesov in
preučevanja ni posebej izpostavljen, saj se seje nadzornega odbora organizirajo na podoben
način kot seje občinskega sveta.
Občinsko upravo sestavljajo oddelek urada župana in še trije drugi oddelki: oddelek za
gospodarstvo in finance, za družbene dejavnosti ter oddelek za gospodarsko infrastrukturo. V
sklopu oddelka za gospodarsko infrastrukturo je organiziran režijski obrat. Oddelke občinske
uprave na predlog župana ustanovi občinski svet s splošnim aktom, hkrati določi njihovo
notranjo organizacijo in delovno področje. Predstojnik občinske uprave je župan, delo
občinske uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje
župan.
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v
nadzornem svetu in delom v občinski upravi.
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Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v
nadzornem svetu in delom v občinski upravi. Prav tako ni združljiva funkcija načelnika
upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, pa tudi ne z delom v
državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.

3.1 Naloge občinske uprave
Naloge in organizacija občinske uprave, ki opravlja procese, vezane na delovanje občine, so
podrobneje predstavljene v nadaljevanju.
Opravljanje nalog podrobneje določi občina s statutom. Naloge občinske uprave pa so
določene še z njenim poslovnikom. Po poslovniku opravlja občinska uprava naslednje naloge:
- izvajanje občinskih predpisov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in
odločitev občinskega sveta,
- izdajanje posamičnih upravnih aktov,
- priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in
gradiv za občinske odbore in občinski svet,
- opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za občinske organe,
- opravljanje vseh računovodskih, knjigovodskih in blagajniških ter drugih administrativno
tehničnih del v zvezi z izvajanjem občinskega proračuna, delovanjem občinskih organov in
uprave,
- upravljanje z občinskim premoženjem, zagotavljanje izvajanja javnih služb in zavodov ter
nadzor nad njihovim izvajanjem,
- izvajanje in vodenje investicij v pristojnosti občine,
- pospeševanje razvoja na področju gospodarstva, gospodarske infrastrukture, družbenih
dejavnosti ter zaščite in reševanja,
- priprava aktov za odločanje o prostoru v občini, ki vključujejo tudi pripravo in sprejem
prostorskih planskih aktov,
- priprava aktov za odločanje o posegih v prostor lokalnega pomena,
- priprava aktov o ustanovitvi javnih zavodov in javnih podjetij,
- priprava koncesijskih aktov, vodenje postopkov za dodelitev koncesij in izdajanje odločb o
koncesijah,
- predlaganje ukrepov urejanja prometa, ki je v pristojnosti občine,
- opravljanje drugih del in nalog, ki jih opravlja župan.
V nadaljevanju je podrobneje predstavljena organizacijska struktura občine ter splošne naloge
občine ter naloge posameznih oddelkov.
Naloge so podrobneje določene po posameznih oddelkih.
Urad župana opravlja naloge, ki se nanašajo na:
-

delovanje občinskega sveta, župana in občinske uprave,
pripravo odlokov in drugih splošnih aktov, pogodb, gradiv in osnutkov sklepov,
strokovna dela v zvezi z volitvami in imenovanji,
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-

tehnične, organizacijske in druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja,
pomembne za delo občinske uprave,
strokovne in organizacijske naloge za organe občine, občinski svet, delovna telesa in druge
organe,
kadrovske zadeve,
vloge in pripombe na delo občinske uprave,
stike z javnostjo,
protokolarne zadeve (mednarodne, medobčinske in druge),
administrativno in tehnično pomoč krajevnim skupnostim,
naloge in dela s področja čiščenja prostorov, telefonije in naloge po navodilu župana in
direktorja občinske uprave,
naloge, ki izhajajo iz opravil in dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles, in sicer:
o pisanje zapisnikov, sestava sklepov, vprašanj, predlogov in pobud svetnikov ter
posredovanje le-teh odgovornim,
o spremljanje izvajanja sklepov sveta,
o strokovno svetovanje pri tolmačenju občinskih aktov in drugih zakonskih predpisov,
o druge naloge in opravila v skladu z zakoni in občinskimi predpisi za občinski svet in
občinsko upravo na zahtevo občinskega sveta, župana in direktorja občinske uprave,
o nadzor in ukrepanje za varovanje zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
zbiranje in odlaganje odpadkov, varnost cest in druge dejavnosti iz občinske
pristojnosti.

Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na:
-

varstvo, vzgojo, izobraževanje in informacijsko dejavnost,
zdravstvo,
kulturo in kulturno dediščino,
socialno varstvo,
šport, telesno kulturo in rekreacijo,
izvajanje programov javnih del,
naloge s področja zaščite, reševanja in požarne varnosti,
izvajanje javnih razpisov (prijave na razpise, objava razpisov), strokovne, tehnične in
organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi,
sodelovanje pri pripravi nalog za prijavo na natečaje,
pripravo aktov, gradiv, poročil in drugih informacij za občinske organe in za potrebe
zunanjih institucij ter državnih organov,
druge naloge iz pristojnosti občinske uprave na področju družbenih dejavnosti in
prenesenih nalog s strani države.
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Slika 1: Organigram občine Ilirska Bistrica

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica

Oddelek za gospodarstvo in finance opravlja naloge, ki se nanašajo na:
-

-

gospodarjenje z občinskim premoženjem,
izdelavo in vodenje registra premoženja občine,
pripravo razvojnih programov,
svetovanje na področju podjetništva in obrti,
skrb za razvoj gospodarstva, pospeševanje malega gospodarstva, obrti in podjetništva,
trgovske dejavnosti, gostinstva, obrti in podjetništva, gostinstva, turizma in drugih
gospodarskih dejavnosti,
skrb za razvoj in pospeševanje kmetijstva in gozdarstva,
sodelovanje pri pripravi nalog za prijavo na natečaje,
izvajanje programov javnih del,
finančno spremljanje investicij, v katere so vključena občinska sredstva,
izvajanje javnih razpisov (prijava na razpise, objava razpisov), strokovne, tehnične in
organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi,
priprava občinskih odlokov s področja gospodarstva,
pripravo, nadzor, sodelovanje ali vodenje posameznih projektov v okviru svojega
delovnega področja,
sodelovanje z ostalimi subjekti in dejavniki na področju gospodarstva,
opravljanje drugih nalog iz pristojnosti občinske uprave na področju gospodarske
dejavnosti,
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-

pripravo občinskega proračuna in zaključnega računa,
finančno poslovanje,
blagajniško poslovanje,
obračun plač,
računovodstvo in knjigovodstvo,
fakturiranje,
pripravo strokovnih nalog v zvezi s financiranjem javnih služb,
pripravo občinskih odlokov s področja financ,
pripravo aktov, gradiv, poroči in drugih informacij za občinske organe in za potrebe
zunanjih institucij ter državnih organov,
druge naloge s področja javnega sektorja,
druge naloge iz pristojnosti občinske uprave na področju gospodarstva in financ in
prenesenih nalog s strani države.

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo opravlja naloge, ki se nanašajo na:
-

lokalne gospodarske javne službe (vodooskrba, kanalizacija, ravnanje z odpadki),
lokalne javne ceste in javne poti,
urejanje prometa,
varstvo okolja,
urejanje okolja in urbanizem,
prostorsko planiranje,
vodenje investicij,
izvajanje javnih razpisov (prijava na razpise, objava razpisov), strokovne, tehnične in
organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi,
priprava aktov in gradiv, poročil in drugih informacij za občinske organe in za potrebe
zunanjih institucij ter državnih organov,
opravljanje drugih nalog iz pristojnosti občinske uprave na področju komunalnih
dejavnosti in prenesenih nalog s strani države.

Režijski obrat opravlja naloge, ki se nanašajo na:
-

stanovanjsko gospodarstvo,
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
naloge in dela s področja vzdrževanja zgradb, okolice in opreme ter vzdrževanje voznega
parka,
opravljanje drugih nalog iz pristojnosti občinske uprave na področju urejanja stavbnih
zemljišč in stanovanjskega gospodarstva.

3.2. Poslanstvo in cilji občine Ilirska Bistrica
Občina Ilirska Bistrica nima izdelanega strateškega dokumenta, ki bi opredeljeval njeno
poslanstvo, ampak poslanstvo izhaja iz zakonodaje, ki določa pristojnosti občine.
V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki
zadevajo samo prebivalce občine. Občina Ilirska Bistrica tako lahko ureja zadeve, ki se
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nanašajo na območje občine Ilirska Bistrica in zadevajo prebivalce tega območja. Dejavnosti,
ki jih opravlja, morajo biti določene z zakonom ali občinskim odlokom.
Občina lahko za zadovoljevanje svojih potreb opravlja zlasti naslednje naloge.
- upravlja občinsko premoženje,
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,
- načrtuje prostorski razvoj ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči,
- ureja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega sklada stanovanj,
- ureja, opravlja in skrbi za lokalne javne službe,
- pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in
družine,
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov,
- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte,
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih,
- pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijo dokumentacijsko, društveno in drugo
dejavnost na svojem območju,
- pospešuje razvoj športa in rekreacije,
- pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostop do kulturnih programov,
- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne
površine,
- opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
- organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini,
- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,
- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe,
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške
- sprejema statut občine in druge splošne akte,
- organizira občinsko upravo ter
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
Poslanstvo občine Ilirska Bistrica je zadovoljevanje potreb prebivalstva, podjetij in neprofitnih
organizacij, ki se nahajajo na ozemlju občine. Svoje poslanstvo občina uresničuje skozi
upravljanje prostorskega razvoja, gradnjo infrastrukture in zagotavljanje stanovanj,
zdravstvenega in socialnega varstva ter spodbujanja športnih, kulturnih in drugih dejavnosti.
Cilji občine so opredeljeni v naslednjem poglavju skozi analizo občinske strategije, stanja
informacijskega sistema in nacionalnih usmeritev.
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4. DOLOČITEV KRITIČNIH DEJAVNIKOV USPEHA
Naslednja faza v načrtovanju prenove informacijskega sistema je določitev kritičnih
dejavnikov uspeha. Kritične dejavnike uspeha se določi na podlagi preučevanja strateških
dokumentov organizacije, dejavnikov iz okolja, ki vplivajo na poslovanje, in na podlagi
ugotovljenih problemov in priložnosti.
Da bi ugotovili, kam želimo priti s prenovo informacijskega sistema, moramo najprej
ugotoviti, kje se nahajamo; v nadaljevanju je torej najprej opisano trenutno stanje
informacijskega sistema.

4.1. Informacijski sistem občine Ilirska Bistrica
Informacijski sistem Občine Ilirska Bistrica se je v preteklosti razvijal neenakomerno, glede
na pobude posameznih uporabnikov. Zaradi nesistematičnega pristopa so podatki razdrobljeni
po delovnih postajah, aplikacije niso na voljo vsem uporabnikom, ki jih potrebujejo, iskanje
podatkov je zamudno. Ker je pregled nad obstoječimi podatki slab, se pogosto dogaja, da se
določene informacije ponovno zbira iz zunanjih virov, čeprav že obstajajo znotraj ustanove. Z
ureditvijo zbiranja bi odpravili podvajanje dela in omogočili hitrejši dostop do podatkov. S
tem bi se povečala učinkovitost in hitrost izvajanja poslovnih procesov.
Po vstopu v Evropsko unijo se pojavlja vedno več poslovnih procesov, ki zahtevajo skupinsko
delo. Z dosedanjim načinom dela ob naraščanju števila projektov s skupinskim delom ne bo
mogoče več kakovostno opravljati naloge, zato je potrebno vzpostaviti ustrezno podporo
skupinskemu delu s hkratnim prilagajanjem organizacije dela in nadzora.
V Evropski uniji se posveča velika pozornost uvajanju elektronskega poslovanja v javno
upravo. Kot država članica tudi Slovenija pospešeno uvaja elektronske storitve. Glede na
izhodišča strategije elektronskega poslovanja v lokalnih skupnostih ter na njej temelječega
akcijskega načrta je država vzpostavila sistem elektronskih obrazcev za občine. Prednost
sistema je, da so elektronske storitve dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu, poleg tega pa
vloga v elektronski obliki na občino prispe z vsemi razpoložljivimi podatki, ki se nahajajo v
uradnih evidencah. Trenutno je v sistemu elektronskih obrazcev na voljo osem obrazcev, ki za
oddajo ne potrebujejo dodatnih prilog. Z razvojem sistema bodo na voljo tudi elektronski
obrazci z vlogami oz. z avtomatskimi poizvedbami v uradnih zbirkah podatkov. Pričakujemo,
da bo z nadaljnjim razvojem elektronskega poslovanja v javni upravi prišlo do povečanja
elektronskih storitev za občine kot tudi do izdelave namenskih aplikacij za delo občin. Da bi
preprečili parcialno uvajanje elektronskih storitev, je potrebno prevzemanje le-teh izvajati
sistematično in premišljeno. Poleg tega je potrebno novemu načinu delovanja ustrezno
prilagoditi organizacijo dela.
Za uvajanje in vzdrževanje informacijskega sistema občina nima sistematiziranega delovnega
mesta informatika, ampak to funkcijo glede na znanje opravljajo zaposleni, ki poleg te naloge
opravljajo tudi redno delo. Za vzdrževanje strojne in sistemske programske opreme ima
občina sklenjeno vzdrževalno pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki periodično opravlja preglede
računalnikov in namešča posodobitve, po potrebi pa izvaja tudi intervencijsko vzdrževanje. Za
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nekatere namenske aplikacije, kot so računovodski programi ali program za vodenje
pisarniškega poslovanja, ima občina sklenjeno vzdrževalno pogodbo, na podlagi katere
ponudniki programov zagotavljajo posodobitve in pomoč uporabnikom.
V nadaljevanju je predstavljeno stanje informacijskega sistema po posameznih funkcionalnih
delih občinske uprave.
Urad župana
V uradu župana se opravljajo splošne funkcije, ki so pomembne za delovanje občine. Med te
funkcije sodijo:
- kadrovska funkcija (zaposlovanje novih delavcev, prerazporeditve, vodenje kadrovskih
evidenc, izračun koeficientov za plače, telefonski imenik, evidenca prisotnosti
zaposlenih na delovnem mestu),
- funkcije sprejemno-informacijske pisarne (razdeljevanje dokumentarnega gradiva po
uradih, klasificiranje prejetih dokumentov, odprava pošte, zagotavljanje informacij,
obrazcev-vlog občanov),
- podpora delu organom lokalne samouprave (občinski svet, odbori, komisije) – priprava
gradiv za seje, vodenje zapisnikov, pobude in vprašanja svetnikov ter odgovori,
vizualne predstavitve prostorskih aktov ter drugih zadev na sejah,
- funkcija pravne podpore (reševanje pravnih zadev, reševanje sodnih postopkov,
priprava splošnih aktov, pravni informacijski sistem, evidenca pogodb in sodnih
spisov),
- tvorjenje skupne baze strank (uporaba poslovnih registrov (IBON, IPIS, register obrtne
zbornice, register gospodarske zbornice), centralnega registra prebivalcev, poslovnega
registra Slovenije, svoje baze strank),
- funkcija organizacije in izvedbe volitev,
- podpora delovanju krajevnih skupnosti,
- evidenca telefonskih klicev,
- podeljevanje nagrad in priznanj občine,
- evidenca uporabe in vzdrževanja službenih vozil,
- sistem za podporo skupinskemu delu (elektronsko komuniciranje med zaposlenimi,
delo s skupnimi dokumenti, delegiranje dela, vodenje in svetovanje pri izvedbi skupnih
projektov),
- zagotavljanje delovanja informacijskega sistema, vzdrževanj in nabav računalniške
opreme, izdelovanje aplikacij, vzdrževanje baz podatkov, zagotavljanje strokovne
pomoči uporabnikom,
- upravljanje z znanjem (skupna baza postopkov, pravnih aktov, pravnih zadev, tožb,
vlog, investicijske dokumentacije, kjer si lahko zaposleni pogleda primere reševanja
specifičnega problema),
- izvajanje projektov, investicij in investicijskega vzdrževanja,
- sistem za podporo odločanju vodilnih v občinski upravi in občinskem svetu,
- zagotavljanje kakovosti (izvajanje korektivnih ukrepov, izvajanje izobraževanja
sodelavcev, vpeljava organizacijskih in drugih standardov v poslovanje),
- županovanje (protokolarne zadeve, mednarodno sodelovanje, informiranje),
- nabava potrošnega materiala,
- javna dela, pogodbeno delo, počitniška praksa, avtorsko delo,
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-

-

zagotavljanje delovanja javnih služb (izdelava programov dela, pripravljanje cenikov,
izdelava odlokov, ustanavljanje javnih podjetij, dajanje koncesij, vzdrževanje evidenc
in
izvajanje nadzora nad izvrševanjem odlokov – komunalna inšpekcija.

Kadrovska funkcija se vodi ročno. Elektronsko vodena kadrovska evidenca bi lahko bila
osnova za interni telefonski imenik, imenik elektronskih naslovov in za avtorizacijski sistem,
ki bi na podlagi vloge zaposlenega dodelil dostope do podatkov, računalnikov in
funkcionalnosti informacijskega sistema.
Funkcija sprejemno informacijske pisarne je podprta z aplikacijo VOPI proizvajalca 3port. V
vložišču klasificirajo prejete dokumente po predpisanem klasifikacijskem načrtu. Dokumenti
se v programu zavedejo, nato pa se v papirnati obliki prenesejo vodji pristojnega oddelka, ki
dokumente dodeli referentu oz. svetovalcu v reševanje. Odgovorni za reševanje zadeve v
programu nato vodi popis spisa, kjer je mogoče dodajati tudi dokumente v elektronski obliki.
Glede na trenutno opremljenost občine je možno skeniranje vhodnih dokumentov in nadaljnje
operiranje z dokumenti v elektronski obliki, vendar se tega v praksi še ne izvaja.
Podpora delu občinskega sveta in komisijam se izvaja ročno, gradivo za seje se v papirnati
obliki zbira in kopira za svetnike. Zapisniki sej, evidentiranje pobud in sprejetih sklepov se
oblikuje na podlagi zapiskov ter tonskega in video zapisa.
Za podporo reševanja pravnih zadev občina uporablja aplikativno rešitev IUS INFO, do katere
dostopa preko spleta. Register predpisov in evidenca pogodb se ne vodita oz. se vodita ročno.
Občina ima podatkovno bazo strank izdelano v okviru aplikacije VOPI, kjer je bila nastavljena
na podlagi podatkov centralnega registra prebivalstva in na podlagi poslovnega registra.
Evidenca je bila nastavljena ob uvedbi aplikacije in je statična. Stranke, ki se na novo pojavijo,
se sproti vnašajo v evidenco.
Oddelek za družbene dejavnosti
Oddelek a družbene dejavnosti pokriva naslednje funkcije:
- zagotavljanje delovanja družbenih dejavnosti,
- zagotavljanje delovanja otroškega varstva,
- zagotavljanje delovanja šolske javne mreže,
- zagotavljanje raziskovalne dejavnosti – financiranje raziskovalnih nalog,
- zagotavljanje delovanja na področju kulture javnega pomena,
- zagotavljanje socialnega varstva,
- zagotavljanje delovanja javnega zdravstva,
- zagotavljanje delovanja športne in rekreativne dejavnosti in
- zagotavljanje delovanja sistema zaščite, reševanja in civilne obrambe izdelava
programov, ocen ogroženosti, načrtov zaščite in reševanja, evidence usposabljanja,
investicijskega vzdrževanja, izvedba vaj, izvajanje požarne varnosti).
Vse te funkcije so slabo informacijsko podprte in se vodijo ročno ali s pomočjo tabel. Od
aplikacij načrtujemo nabavo aplikacije za obračun socialnega zavarovanja za osebe brez
prejemkov, pri ministrstvu za lokalno samoupravo in regionalno politiko pa je na voljo
brezplačna aplikacija za obračun plačila vrtcev.
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Oddelek za gospodarstvo in finance
Oddelek za gospodarstvo in finance pokriva finančno-računovodske funkcije ter funkcije
koordiniranja razvoja gospodarstva. Med finančno računovodske funkcije sodijo:
- izračun plač zaposlenih,
- računovodstvo (glavna knjiga, saldakonti, fakturiranje, evidenca DDV, prispeli
dokumenti),
- vodenje evidence o osnovnih sredstvih,
- izračun zamudnih obresti,
- obračuni potnih nalogov,
- elektronsko poslovanje z UJP in bankami,
- vodenje evidenc plačil in terjatev,
- finančno poslovanje krajevnih skupnosti,
- finančno planiranje in planiranje proračuna občine,
- izvedba javnih naročil in naročil malih vrednosti,
- spremljanje porabe proračuna,
- poslovanje in nadzor nad poslovanjem režijskih obratov, javnih gospodarskih zavodov
in javnih podjetij,
- izdelava zaključnega računa občine.
Izračun plač zaposlenih, računovodstvo, vodenje evidenc o osnovnih sredstvih in izračun
obresti so podprti s programskim paketom podjetja SAOP. Poleg teh funkcij je v uvedbi
informacijska podpora javnih naročil ter izvajanja proračuna, za katero je potrebno še izvesti
usposabljanje uporabnikov ter pričeti z njeno uporabo. Poslovanje z Upravo za javne prihodke
ter z bankami je izvedeno preko elektronskega poslovanja. Finančno poslovanje krajevnih
skupnosti se ne izvaja v okviru občine, vodenje računovodskih evidenc krajevne skupnosti
opravljajo preko zunanjih izvajalcev. Zaradi sprememb zakonodaje bo potrebno znotraj občine
spremljati tudi finančno poslovanje krajevnih skupnosti, za kar bo potrebno izdelati ustrezno
rešitev izvajanja tega procesa.
Spremljanje izvajanja proračuna, načrtovanje proračuna ter izdelava zaključnega računa se
vrši s pomočjo preglednic, na osnovi izpisov iz računovodskih programov.
Med funkcije koordiniranja gospodarskega razvoja sodijo:
- zagotavljanje pogojev gospodarskih dejavnosti,
- pospeševanje in razvoj malega gospodarstva,
- pospeševanje in razvoj gospodarstva in malega gospodarstva (sofinanciranje agencij in
zavodov, sofinanciranje projektov, subvencioniranje obrestne mere, vključevanje v EU
programe, javna dela ipd.),
- pospeševanje in razvoj kmetijstva (refundiranje škod v kmetijstvu, sofinanciranje
izobraževanja, sofinanciranje delovanja kmetijskih društev, sofinanciranje prevozov
mleka itd.),
- pospeševanje in razvoj turizma (analiziranje turističnih podatkov, pobiranje turistične
takse, priprava strategij turizma, sodelovanje pri organizaciji prireditev, sofinanciranje
javnih zavodov iz področja turizma),
- urejanje obratovalnih časov gostinskih obratov, prodaja blaga izven poslovnih
prostorov.
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Te funkcije so slabo informatizirane, vloge in postopki s tega področja se rešujejo ročno ali z
uporabo preglednic, razen evidentiranja vlog. Za obdelavo vlog za refundiranje škod v
kmetijstvu je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja izdelala spletno aplikacijo, ki je
povezana v register kmetijskih gospodarstev in s pomočjo katere se vnaša vloge za
refundiranje škode s strani države. Za refundiranje škode iz občinskih sredstev pa ta aplikacija
ni uporabna.
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo opravlja naslednje funkcije:
- upravljanje zelenih in drugih neprometnih površin,
- vzdrževanje in upravljanje svetlobne prometne signalizacije,
- upravljanje z občinskimi podatki (zagotavljanje geoinformacijskih podatkov in ostalih
javnopravnih evidenc, za katere so pristojne lokalne skupnosti),
- upravljanje prometnih površin (vzdrževanje lokalnih občinskih cest, izdaja soglasij,
povezanih s cestami, izdelava baze podatkov občinskih cest),
- načrtovanje prostorskega razvoja in izdajanje urbanističnih informacij (priprava
prostorskih izvedbenih aktov, preveritve posegov v prostor, opredelitve zemljišč).
Druge funkcija s tega področja – javna snaga, javna razsvetljava, oskrba z vodo, komunalne
storitve ipd. – izvaja občinsko javno podjetje.
Za podporo postopkov, vezanih na ta oddelek, občina uporablja geografski informacijski
sistem (GIS) z registrom podatkov. Osnova za vsebino aplikacije so atributni in grafični
podatki iz geodetske uprave RS (zemljiški kataster, register prostorskih enot, register stavb,
ortofoto posnetki), nadgrajena pa je z lokalnimi podatki – skenogramom prostorskih planov.
Poleg GIS-a na oddelku uporabljajo aplikacijsko rešitev Drevi, ta vključuje podatke o fizičnih
in pravnih osebah v občini ter o zemljiščih v njihovi lasti. Za upravljanje cestnih površin se
uporablja aplikacija banka cestnih podatkov. Delavci na oddelku imajo omogočen dostop do
elektronske zemljiške knjige, ki jim služi za preverjanje dejanskega lastništva na določenem
zemljišču, načrtovana pa je tudi uvedba elektronskega dostopa do podatkov geodetske uprave
za omogočanje vpogleda v trenutno stanje zemljišč.
Uvedba GIS je pospešila izvajanje procesov, ki zahtevajo preverjanje podatkov v prostoru,
odprte pa so dodatne možnosti posodobitve, ki bi prinesla dodatne koristi. Grafični podatki v
aplikaciji niso natančni, ker so prostorski plani prikazani iz skenogramov – načrtov, izdelanih
v papirnati obliki. Pri skeniranju teh dokumentov zaradi napak pri papirnatih dokumentih in
pri zajemu slike prihaja do majhnih popačenj, zaradi katerih meje zemljišč na skenogramu
niso enake mejam digitalnega katastra, pridobljenega od geodetske uprave. Te razlike v
parcelnih mejah ne omogočajo uvedbe avtomatizirane izdelave lokacijske informacije.
Neusklajenost bo odpravljena pri izdelavi nove dolgoročne prostorske strategije, pri kateri
bodo prostorski plani izdelani v digitalni obliki.
Pri uvedbi aplikacije GIS so bili pridobljeni podatki iz Geodetske uprave RS (GURS), ki se
kasneje niso ažurirali. To predstavlja problem zlasti pri mejah zemljišč v katastru, ki se
dnevno spreminjajo. V tem času še ni možna vzpostavitev neposredne povezave do registra
GURS, ki bi omogočal pregled ažurnega stanja. Neskladja lahko zmanjšamo s periodičnim
osveževanjem podatkov ter z načrtovano ureditvijo dostopa do podatkov GURS, ta bo
omogočil vpogled v stanje parcelnih mej pri izvajanju postopka.
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Za celovito uporabo aplikacije GIS je potrebno izdelati bazo lokalnih prostorskih podatkov.
Največje koristi bi dosegli z izdelavo registra komunalne infrastrukture – kanalizacijskega in
vodovodnega omrežja – ter s pridobivanjem podatkov o podzemnih vodih drugih podjetij
(električnih, telefonskih in drugih napeljav). Ti podatki so pomembni za izvajanje
vzdrževalnih del na cestah ter pri izdaji soglasij in projektnih pogojev pri načrtovanju nizkih in
visokih gradenj. Podatki so zbrani po posameznih načrtih, ponekod pa položaj vodov poznajo
le zaposleni, ki so sodelovali pri njihovi izgradnji. Posledično se postopki izdajanja dovoljenja
izvajajo počasi, zaradi razpršenosti podatkov pa pogosto prihaja do napak pri določanju
položaja vodov, zaradi česar pri izvajanju gradbenih del prihaja do njihovih poškodb.
Izdelava celovitega registra komunalnih vodov je nujna zaradi izgubljanja informacij o
obstoječih vodih.
Režijski obrat
Režijski obrat opravlja funkcijo upravljanja z občinskim premoženjem; sem sodijo:
- izdelava premoženjske bilance občine,
- gospodarjenje s stanovanji (oddajanje, prodaja, vzdrževanje, obračunavanje najemnin),
- vodenje registrov s področja stanovanj,
- gospodarjenje s poslovnimi prostori (oddajanje, prodaja, vzdrževanje, obračunavanje
najemnin),
- urejanje premoženjsko pravnih stanj občine (zemljiška knjiga, notarji),
- gospodarjenje z zemljišči (odkup, oddaja, prodaja, priprava in komunalno opremljanje
stavbnih zemljišč),
- obračun komunalnega prispevka,
- obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in
- obračunavanje koncesij in taks za oglaševanje.
Vse evidence razen gospodarjenja s stanovanji se vodijo ročno oziroma s pomočjo tabel.
Gospodarjenje s stanovanji se izvaja preko namenske aplikacije, ki omogoča tudi izračun
višine neprofitne najemnine.
Za učinkovito izvajanje postopkov v zvezi z gospodarjenjem z nepremičninami bi bilo
potrebno izdelati register nepremičnin, ki bi v povezavi z aplikacijo GIS omogočil izboljšano
iskanje in pregledovanje. Na ta način bi lahko določili pomembna zemljišča, potrebna za
prihodnje investicije, prikazali zemljišča z določenimi atribute, na grafični način ugotavljali
zbrana plačila od davka na stavbno zemljišče ipd.
Telekomunikacijska infrastruktura
Telefonsko omrežje občine Ilirska Bistrica je izvedeno preko telefonske centrale, ki je skupna
za občino in upravno enoto. Centrala ima šest vhodno-izhodnih linij. Telefonski aparat ima
večina zaposlenih, v najslabšem primeru en telefon uporabljata dva zaposlena v isti pisarni.
Centrala ne omogoča vzpostavitve direktnih linij do pisarne, klice usmerja telefonist.
Dostop do interneta je zagotovljen preko omrežja HKOM. Dostop poteka preko požarnega
zidu, ki onemogoča pošiljanje paketov z večino aplikacijskih protokolov. Izjema sta protokola
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http in smtp. Povezava je izvedena preko optičnega kabla na strežnik upravne enote, ki je v isti
stavbi. Prednost povezave HKOM je, da so z njeno vzpostavitvijo izpolnjene vse varnostne
zahteve za dostop do nacionalnega omrežja in s tem do vsebin, ki jih država nudi občinam.
Slika 2: Skica računalniškega omrežja

Vir: Občina Ilirska Bistrica
Lokalno omrežje je izvedeno preko UTP-povezav, ki so napeljane v vse pisarne. Vozlišče je
urejeno s stikalom, ki omogoča pasovno širino 10/100 Mb, poleg tega pa ima vgrajena dva
priključka, namenjena priključitvi strežnika, s pasovno širino 1Gb. V letošnjem letu je
načrtovana širitev omrežja na nove pisarne v podstrešju zgradbe. Na podstrešje bo vodila
povezava pasovne širine 1Gb in se bo s pomočjo stikala razdelila na 24 priključkov s pasovno
širino 10/100 Mb.
Dostop do interneta poteka, kot sem že navedel, preko požarnega zidu, ki ga upravlja
upravljavec omrežja HKOM. Poleg tega ima vsaka delovna postaja svoj požarni zid, ki je del
operacijskega sistema. Protivirusna zaščita je izvedena s pomočjo antivirusnega programa
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NOD 32, ki je nameščen na vsaki delovni postaji in na strežniku, od koder je mogoče
centralno nadzorovati delovanje programa (skica omrežja je prikazana na sliki 2).
Strojna oprema
Na vozlišču se nahajata dva strežnika. Na prvem je nameščen operacijski sistem Windows
small business server 2000 in služi kot domenski strežnik in omrežni disk. Preko njega se v
omrežje povezujejo delovne postaje, ki imajo večinoma nameščen operacijski sistem
Windows XP pro. Na strežnik je povezan tudi terminal za registracijo delovnega časa in
nadzor dostopa v občinske prostore v času izven uradnih ur. Na strežniku deluje aplikacija, ki
beleži vstope in izstope ter registrirane dogodke na terminalu. Do nje se dostopa preko
delovne postaje. Na strežniku so nameščene računovodske aplikacije ter dokumenti, ki jih
uporablja več oseb. Aplikacija GIS ni nameščena v lokalnem omrežju, ampak na strežniku
podjetja, ki jo je izdelal. Do nje se dostopa preko spletnega brskalnika. Strežnik služi tudi kot
tiskalniški strežnik za omrežne tiskalnike.
Drugi strežnik poganja aplikacijo VOPI, ki je namenjena vodenju pisarniškega poslovanja.
Strežnik ima operacijski sistem Linux. Za vzdrževanje strežnika skrbi izdelovalec aplikacije.
Zaradi zastarelosti strojne opreme je bila pred tremi leti izvedena prenova. Zamenjana je bila
večina delovnih postaj. Nove delovne postaje imajo procesorje Pentium4 2.6 MHz in 256 Mb
delovnega spomina. Na delovnih postajah, kjer uporabljajo aplikacije GIS in AutoCAD, imajo
večjo količino delovnega spomina in močnejšo grafično kartico. Delovne postaje, ki v letu
2004 niso bile zamenjane, se zamenjujejo postopoma. Poleg delovnih postaj so bili v zadnjih
letih zamenjani zasloni, obstoječi zasloni so bili 15-palčni tehnologije CRT, ki zaradi nizke
frekvence osveževanja zaslona niso bili primerni za intenzivno delo. Zasloni so bili zamenjani
s 17-palčnimi LCD-zasloni oziroma 21-palčnimi za potrebe aplikacij GIS.
Zaposleni za tiskalnike uporabljajo dve omrežni multifunkcijski napravi, ki poleg tiskanja
omogočata tudi kopiranje, obojestransko tiskanje ter tiskanje na papir velikosti A3. Poleg dveh
multifunkcijskih naprav sta na delovnih postajah nameščena še dva manj zmogljiva laserska
tiskalnika ter en ink-jet tiskalnik za potrebe tiskanja barvnih strani.
Sistemska programska oprema
Na vseh novejših delovnih postajah je nameščen operacijski sistem Windows XP pro, ki deluje
v domenskem načinu; ob zagonu operacijski sistem zahteva prijavo v domeno, ki je zaščitena
z geslom. V omrežju je nameščena še ena delovna postaja z operacijskim sistemom Windows
2000 ter tri delovne postaje z operacijskim sistemom Windows 98. Na vseh delovnih postajah
je nameščena licenčna programska oprema, poleg operacijskega sistema pa imajo vse postaje
nameščene programski paket Microsoft Office SB 2003.
Domenski strežnik ima nameščen operacijski sistem Windows small business server, ki deluje
na osnovi Windows 2000. Strežnik zadostuje potrebam delovanja kot domenski strežnik in
omrežni disk za računovodske aplikacije. Zaradi premajhne zmogljivosti pa na njem ni
mogoče namestiti strežnika za elektronsko pošto ter mape za shranjevanje dokumentov iz
delovnih postaj, kar bi zaposlenim omogočalo, na podlagi prijave pod svojim uporabniškim
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imenom, delati na kateri koli delovni postaji ter centralno prejemati elektronsko pošto in
sporočati o nedosegljivosti osebe v primeru odsotnosti.
Varnost
Področje zagotavljanja varnosti hranjenja podatkov je eden izmed šibkejših členov
informacijskega sistema. Zaradi potreb dostopa do omrežja HKOM je varnostno ustrezno
zaščitena komunikacija med lokalnim omrežjem in omrežjem HKOM.
Največja varnostna pomanjkljivost je nepopolno arhiviranje dokumentov, ki se izvaja le na
strežniku, zaradi premajhnega prostora pa zaposleni hranijo izdelane lastne dokumente na
lokalnem disku, kjer ti niso zavarovani pred izgubo. Podatki se nahajajo na enem trdem disku
in bi bili v primeru njegove okvare izgubljeni. Poleg varstva podatkov bi bilo potrebno
zagotoviti celovito varnostno politiko, ki bi določila pravila uporabe informacijskega sistema
za zaposlene in vzdrževalce ter določila postopke v primeru izrednih dogodkov.
Slika 3: Spletni portal občine Ilirska Bistrica

Vir: www.ilirska-bistrica.si
Internet
Vsi zaposleni imajo svoj elektronski naslov, poleg njega pa ima občina tudi svoj uradni
elektronski naslov, kamor prihaja večina zunanjih pobud. Uradno elektronsko pošto
sprejemajo v sprejemni pisarni, kjer jo glede na temo ustrezno preusmerijo pristojni osebi v
reševanje.
Občina Ilirska Bistrica ima na spretnem naslovu http://www.ilirska-bistrica.si občinski spletni
portal, na katerem se nahaja predstavitev občine in njenih organov, poleg tega pa lahko njeni
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obiskovalci dobijo informacije o aktualnih razpisih, proračunu, novostih. Na portalu so
dosegljivi dnevni redi občinskih sej ter zapisniki sprejetih sklepov in pobud.
Spletni portal je grajen na način, ki omogoča neposredno spreminjanje in vnašanje novic.
Portal podpira tudi iskanje po besedilu in je zgrajen po priporočilih za oblikovanje spletnih
strani. Zaradi nedorečenosti obveznosti glede vnašanja vsebin portal ni ažuren, kot je bilo
načrtovano, vendar se stanje izboljšuje (prva stran spletnega portala je prikazana na sliki 3).
Informacijska pismenost
Zaposleni na občini imajo osnovno zanje za uporabo programov za urejanje besedil. Nekateri
izmed zaposlenih znajo uporabljati tudi napredne funkcije urejevalnika, kot je spajanje
dokumentov. Poleg programa za urejanje besedil znajo zaposleni uporabljati tudi programe za
delo s preglednicami, medtem ko programov za izdelavo prezentacij ter upravljanje z zbirkami
podatkov večinoma niti nimajo nameščenih. Zaposleni pri svojem delu uporabljajo tudi
namenske aplikacije (računovodski programi, program za obračun najemnin, GIS).
Vsi zaposleni pri svojem delu uporabljajo internetne brskalnike in elektronsko pošto.
V preteklih letih so bili organizirani izobraževalni tečaji za osvežitev znanja uporabe
programov. Za boljšo rabo obstoječe programske opreme bi bilo potrebno organizirati tečaje
za uporabo naprednejših funkcij programske opreme; teh bi se udeležili tisti zaposleni, ki
znanje funkcij za izvajanje nalog potrebujejo. Skupni tečaji osveževanja znanj zaradi
različnega predznanja niso učinkoviti.
V bodoče bi bilo potrebno večjo pozornost posvetiti izobraževanju za uporabo namenskih
aplikacij, saj zaposleni zaradi pomanjkljivega znanja teh v celoti ne izkoristijo.

4.2. Lokalne strategije in usmeritve
Pri določitvi kritičnih dejavnikov uspeha so pomemben vir informacij strateški dokumenti
organizacije. Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica neposredno ne določa ciljev poslovanja
občine, ampak določa razvojne cilje, ki jih želi občina doseči v naslednjih letih. Ti cilji
določajo tudi vidike poslovanja, v katere je potrebno usmeriti posebno pozornost.
Občina Ilirska Bistrica je svojo vizijo in strateške usmeritve postavila skozi izdelavo strategije
razvoja občine Ilirska Bistrica; to je v letu 2003 izdelal regionalni razvojni center Koper.
V strategiji opredeljena vizija občine se nanaša na stanje, ki ga želi občina doseči, to je da bi
postala:
Podjetniško razvita občina, s polno zaposlenostjo in socialno varnostjo ter razvitim
sistemom izobraževanja. Družba zadovoljnih in uspešnih občanov, ki živijo in ustvarjajo
v zdravem in sonaravnem okolju.
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Strateške usmeritve, ki izhajajo iz zgoraj navedene strategije, so opisane v nadaljevanju.
- Podjetniško razvita občina
Razvoj podjetništva na vseh področjih (rast števila malih in srednjih podjetij, razvojni
preboj obstoječih gospodarskih družb v občini, razvoj okolju prijaznih tehnologij,
razvoj na področju turizma, kmetijstva, storitvenih dejavnosti).
-

Polna zaposlenost in socialna varnost
Zagotavljanje novih delovnih mest in preprečevanje odliva mladih in izkušenih kadrov
iz občine, razvoj infrastrukture in storitev na področju sociale.

-

Razvit izobraževalni sistem – »Učeča se občina«
Ohranitev obstoječe mreže osnovnega šolstva, vzpostavitev samostojne srednje šole,
vključitev v določene programe »Primorske univerze« in vseživljenjsko učenje.

-

Družba zadovoljnih in uspešnih občanov
Dostopnost do dejavnosti, ki zagotavljajo kakovost življenja (komunalna
infrastruktura, izobraževanje, zdravstvene in socialne storitve, stanovanja, kultura,
šport in rekreacija).

-

Življenje v zdravem in sonaravnem okolju
Skrb za naravno in kulturno krajino, zmanjšanje onesnaževanja, skrb za naravne vire s
poudarkom na razvoju vodnih virov.

4.3. Nacionalne strategije in usmeritve
Poleg lokalnih ciljev je potrebno upoštevati tudi nacionalne strategije s področja elektronskega
poslovanja. Najpomembnejša je Strategija e-uprave RS za obdobje od leta 2006 do leta 2010
(strategija e-uprave), ki je trenutno v fazi delovnega osnutka. Ker je po datumu nastanka
najnovejša, predstavlja aktualna izhodišča za načrtovanje e-uprave v novem programskem
obdobju.
Lokalne skupnosti so samostojen del javne uprave ter so kot takšne podrejene zakonodaji in
državnim strategijam, ki urejajo področje javne uprave. Država preko pristojnih ministrstev
izvaja projekte podpore razvoja elektronskih storitev lokalne samouprave ter s sofinanciranjem
spodbuja izdelavo nekaterih namenskih aplikacij, namenjenih za podporo najpogostejših
procesov lokalnih skupnosti. Zaradi tega je pri načrtovanju informacijskega sistema potrebno
upoštevati strategije, smernice ter načrtovane projekte in jih smiselno vključiti v načrt prenove
informacijskega sistema. S temi rešitvami se bistveno poceni informatizacija nekaterih funkcij
občine, z upoštevanjem smernic pa se zagotovi združljivost informacijskih sistemov in
sinergijske učinke tudi v prihodnosti.
V strategiji e-uprave so določeni okvir in cilji za uresničevanje novih in že zastavljenih
aktivnosti e-uprave s poudarkom na Zadovoljstvu uporabnikov, racionalizaciji poslovanja
uprave ter sodobnih elektronskih storitvah, ki bodo omogočile večjo kakovost življenja ter bolj
prijazen obraz uprave in uporabnikov v stiku z upravo (SEP 2010, 2006, str. 2). Ciljne
aktivnosti se izvajajo v sklopu štirih ciljev:
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1.
2.
3.
4.

kakovostno in učinkovito poslovanje,
odprto in pregledno delovanje javne uprave,
učinkovit uslužbenski sistem in učinkovito upravljanje kadrovskih virov,
usmerjenost uprave k uporabnikom.

V strategiji e-uprave je opredeljena vizija, ki se glasi:
Državljanom in poslovnim subjektom v vseh življenjskih dogodkih zagotoviti prijazne,
enostavne, dostopne in varne elektronske upravne storitve in informacije, ki bodo preko
interneta na voljo kadarkoli in kjerkoli.
Iz vizije in poslanstva e-uprave ter ostalih strateških projektov sledijo strateške usmeritve, ki
so vodilo pri nadaljnjem določanju ciljev, nalog, projektov in aktivnosti e-uprave. Te strateške
usmeritve so:
-

E-uprava po meri uporabnikov
Razvoj e-uprave bo sledil dejanskim potrebam uporabnikov, pri čemer pojem zajema
tri skupine uporabnikov: državljane, poslovne subjekte ter zaposlene v upravi.

-

Vse na enem mestu
Razvoj e-uprave bo potekal v smeri združevanja informacij, povezovanja
informacijskih virov v upravi in e-storitev v eno točko – skupni portal e-uprava.

-

Enostavno
Predstavitev informacij bo jasna in logična. Enostavnost bo zagotovljena tudi pri
pridobivanju podatkov, pri čemur se bodo vsi podatki, ki so nujni za začetek nekega
postopka, pridobili samodejno iz obstoječih virov v javni upravi.

-

Enotno
Javna uprava bo delovala kot usklajen mehanizem tako na državni kot na lokalni ravni.
Vlada bo s svojimi aktivnostmi spodbujala pripravo rešitev, ki bodo univerzalno
uporabljive tudi na lokalni ravni.

-

Kakovostno
Informacije, pridobljene na centralnem portalu e-uprave, bodo kakovostne in
preverjene.

-

Pregledno
E-uprava bo z uporabo telekomunikacijskih poti omogočala pregledno izvajanje
postopkov ter sledljivost postopkom.

-

Varno
Varnost osebnih in drugih podatkov ter elektronskih transakcij se bo izvajala na
različnih nivojih.

-

Kjerkoli in kadarkoli
Bistvena prednost e-uprave bo njeno delovanje 24 ur na dan vse dni v letu.
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-

Hitro, učinkovito in poceni
E-uprava bo z uporabo sodobnih informacijsko telekomunikacijskih tehnologij ter
organizacijskih rešitev zagotavljala hitro izvajanje e-storitev ter pridobivanje
informacij.

-

Osebno in za vse
E-uprava bo na željo uporabnika prilagodljiva njegovim osebnim potrebam,
življenjskemu stilu in življenjskim dogodkom.

-

Zanje in usposobljenost
Znanje in usposobljenost uporabnikov za uporabo e-uprave je pomemben korak k bolj
uspešnem in učinkovitem sistemu e-uprave.

-

Vključenost – demokracija
Upoštevanje uporabnikov, njihovih potreb in volje ter vključevanje vseh uporabnikov
v e-upravo so bistvene usmeritve e-uprave. E-uprava bo predstavljala enotno stičišče
za izmenjavo e-mnenj in predlogov.

Strategija e-uprave določa cilje, ki sledijo viziji in usmeritvam e-uprave in tudi drugim
poslovnim strategijam in državnim programom:
- usmeriti delovanje javne uprave k potrebam uporabnikov preko sodobnih
komunikacijskih kanalov in storitev e-uprave (npr. vzpostavitev vseh tistih e-storitev,
ki jih uporabniku potrebujejo v svojih ključnih življenjskih situacijah);
- povečati zadovoljstvo uporabnikov storitev (npr. zagotavljati enostavne, hitre in poceni
e-storitve; meriti zadovoljstvo uporabnikov, ki se mora vsako leto povečevati);
- zmanjšati administrativne ovire za poslovno okolje in državljane (npr. enostaven
dostop do podatkov ključnih registrov; vse na enem mestu; poenostavitev postopkov);
- povečati kakovost in učinkovitost poslovanja javne uprave ter povečati prihranke iz
tega naslova (npr. hitrejša izvedba postopkov zaradi boljšega dostopa do podatkov
ključnih registrov in njihove povezanosti; optimizacija procesov s pomočjo
informacijske tehnologije, horizontalne povezave med informacijskimi rešitvami,
usposabljanje uporabnikov);
- povečati transparentnost poslovanja javne uprave iz vidika državljanov kot tudi iz
vidika zaposlenih v javni upravi (npr. vpogled v stanje lastnih zadev v kateremkoli
trenutku preko portala e-uprave, enotna vstopna točka);
- dosegati sinergijske učinke na vseh nivojih javne uprave s pomočjo e-uprave (npr.
izvesti ključne projekte informatizacije in optimizacije poslovanja, da bodo rezultati
uporabni tako za državno upravo kot lokalno samoupravo.);
- vključiti najširši krog uporabnikov v procese odločanja s pomočjo e-uprave (npr.
vzpostaviti storitve za e-demokracijo na portalu e-uprave, e-volitve, spremljanje
sprejemanja zakonodaje, e-forumi);
- optimizirati porabo finančnih sredstev na področju e-uprave (npr. izvesti skupne
nabave za informatizacijo in optimizacijo poslovanja; izdelava generičnih rešitev, ki
bodo ponovno uporabljive);
- zmanjšati obremenitev kadrovskih virov na administrativnih postopkih ter usmeritev v
strokovne naloge (npr. avtomatizirati in informatizirati določene rutinske postopke ali
dele postopkov).
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-

ohraniti stopnjo razvoja e-uprave, ki je primerljiva z drugimi državami EU (npr. stalno
spremljati in primerjati stopnje razvoja e-uprave v EU ter pospeševati tista področja, ki
tako po merilih EU kot Slovenije prinašajo največje koristi za vse vpletene v eupravo).

Na državnem nivoju je bila izdelana tudi Strategija elektronskega poslovanja v lokalni
samoupravi (SELPS), katere temeljne točke so vključene tudi v strategijo e-uprave. V
strategiji elektronskega poslovanja v lokalni samoupravi je bilo določenih pet skupin
projektov, in sicer: temeljni projekti, interno poslovanje občin, storitve za uporabnike,
usposabljanje in opremljanje, podpora družbene dejavnosti. Na osnovi te strategije je bil
sprejet akcijski načrt SELPS, ki je začrtal tri smeri razvoja storitev:
- nadgradnja spletnih e-storitev državne uprave,
- razvoj centralnih spletnih storitev za občine in
- razvoj lokalnih aplikacij.

4.4. Opredelitev kritičnih dejavnikov uspeha občine Ilirska Bistrica
Poslovni strateški načrt členimo skozi smoter delovanja, strateške cilje, ciljne rezultate ali
izvedbene cilje, programe ukrepov in odgovornosti za izvedbo (Kovačič, 1998. str. 42).
Delovanje občine temelji na naslednjih predpisih:
- Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in
59/99 – odločba US, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 – sklep US, 51/02, 108/03 –
sklep US, 72/05, 21/06 – sklep US);
- Statut Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98,
Uradni list RS, št. 31/99).
Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja lokalne
zadeve javnega pomena, določene s splošnim aktom občine ali z zakonom.
Strateški poslovni načrt zajema tri področja globalnih ciljev, usmerjenih v položaj podjetja, in
tri, usmerjena v zagotavljanje poslovnih sposobnosti ter konkurenčnosti podjetja. Prva tri, v
položaj podjetja usmerjena področja globalnih ciljev se ukvarjajo z zmožnostmi oziroma
ključnimi dejavniki uspeha podjetja, tržiščem in izdelki in/ali storitvami podjetja na trgu ter z
njegovo razpoznavnostjo oziroma ugledom pri poslovnih partnerjih. Na drugih treh področjih
pa so globalni cilji usmerjeni v zagotavljanje ustreznih kadrov, učinkovitost ali profitnost
poslovanja in v zagotavljanje konkurenčnosti skozi uporabo informacijske tehnologije
(Kovačič, 1998. str. 43).
Položaj občine se razlikuje od položaja podjetij, saj ta ne opravlja svojih nalog na trgu, njena
naloga je usmerjena predvsem v ustvarjanje javnih dobrin. Sredstva za opravljanje dela ima
zagotovljena v proračunu. Zaradi specifičnosti poslovanja se področja globalnih ciljev ne
morejo neposredno uporabljati v strateškem poslovnem načrtu občine, ampak jih je potrebno
prilagoditi.
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Prva tri področja globalnih ciljev, ki so usmerjena v položaj občine, so:
- zmožnosti oz. ključni dejavniki uspeha,
- uspešnost občine pri zagotavljanju ugodnih pogojev za občane in poslovne subjekte,
- ugled občine kot prebivališča, kraja poslovanja in zaposlitve.
Področja treh globalnih ciljev za zagotavljanje poslovnih sposobnosti pa so naslednja:
- zagotavljanje ustreznih kadrov,
- zagotavljanje uspešnosti poslovnih procesov,
- zagotavljanje učinkovitosti skozi uporabo informacijske tehnologije.
Za izpolnitev globalnih ciljev so na osnovi strateških usmeritev in SWOT-analize, ki je bila
izdelana v sklopu priprave strategije razvoja občine Ilirska Bistrica, v nadaljevanju
predstavljeni ciljni rezultati. Ker je bila strategija razvoja občine Ilirska Bistrica usmerjena v
zunanje dejavnike, so ciljni rezultati, usmerjeni v poslovne sposobnosti podjetja, oblikovani na
osnovi poznavanja stanja podjetja in intervjujev z vodilnimi osebami v občinski upravi.
V nadaljevanju so navedeni ciljni rezultati za področja globalnih ciljev, ki so usmerjeni v
položaj občine.
Zmožnosti oz. ključni dejavniki uspeha:
- priprava infrastrukture za razvoj gospodarstva,
- ureditev komunalne infrastrukture za vsa naselja,
- dostopnost izobraževalnih storitev,
- podpora izvajanju kulturnih, športnih in ljubiteljskih dejavnosti,
- priprava jasnih usmeritev za razvojne prioritete in priprava projektnih predlogov,
- zagotavljanje kvalitetne in pravočasne izvedbe projektov,
- uveljavitev interesov preko sodelovanja v širšem prostoru
- hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje upravnih postopkov iz svoje pristojnosti.
Uspešnost občine pri zagotavljanju ugodnih pogojev za občane in poslovne subjekte:
- izdelava strategije razvoja poslovnih con in podpornih storitev za razvoj podjetništva,
- izdelava prostorske strategije občine,
- prostorska ureditev in komunalno opremljanje zemljišč za poslovne dejavnosti,
- prostorska ureditev zemljišč za razvoj turizma in promoviranje razvoja turizma,
- ureditev zemljišč za gradnjo stanovanj in hiš,
- ureditev komunalne in gospodarske infrastrukture,
- ureditev turistične infrastrukture – rekreacijska, usmerjevalne table, promocijsko
gradivo,
- sanacija neurejenih odlagališč,
- medobčinsko in čezmejno povezovanje s skupnimi projekti,
- financiranje razvoja infrastrukture iz skladov,
- skrb za okolje,
- oblikovanje inovativnih turističnih produktov.
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Ugled občine kot organizacije:
- hitrost reševanja postopkov,
- učinkovitost reševanja zadev v pristojnosti občine,
- informativna dejavnost občinske uprave,
- učinkovito opažanje in reagiranje na lokalne probleme,
Sledijo ciljni rezultati za področja treh globalnih ciljev za zagotavljanje poslovne sposobnosti.
Zagotavljanje ustreznih kadrov:
- izobraževanje kadrov za učinkovito uporabo informacijskih virov,
- reorganizacija delovnih mest glede na procesno usmerjenost,
- zagotavljanje ustrezne izobraženosti kadrov.
Zagotavljanje uspešnosti poslovnih procesov:
- standardizacija poslovnih procesov in uvajanje nadzora,
- uveljavitev sodobnih oblik dela,
- delegiranje odgovornosti za procese na osebe, ki ga neposredno izvajajo,
- izgradnja jasnega sistema odgovornosti za poslovne procese,
- povečanje učinkovitosti procesov skozi informatizacijo,
- povečanje kakovosti storitev upravnih procesov za stranke in odprava ozkih grl,
- dostopnost storitev za vse skupine strank,
- uveljavitev učinkovite varnostne politike.
Zagotavljanje učinkovitosti skozi uporabo informacijske tehnologije:
- informatizacija najpomembnejših temeljnih poslovnih procesov,
- omogočanje uporabnikov poslovnega sistema za upravljanje procesa,
- skupen razvoj aplikacij na področju razvojne regije,
- vključevanje v državne projekte s področja informatizacije lokalnih skupnosti.

4.5. Cilji strategije prenove informacijskega sistema občine Ilirska Bistrica
Skozi prenovo informacijskega sistema občine Ilirska Bistrica želimo posodobiti informacijski
sistem v skladu z možnostmi, ki jih ponuja sodobna informacijsko-komunikacijska
tehnologija, ter v skladu s sodobnimi trendi elektronskega poslovanja javne uprave. Strategija
prenove informacijskega sistema je osnova za izvajanje informatizacije poslovanja, ker določa
potrebne korake za doseganje želene informacijske podpore informacijskih procesov.
Pri uporabi sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije je potrebno reševati
probleme, ki širijo problematiko nadgradnje informacijskega sistema na notranjo nadgradnjo
administrativnih procesov, njihovo reorganizacijo, večjo procesno orientiranost ter tesno
koordiniranje in sodelovanje med različnimi oddelki in vejami oblasti. Tako prenova zahteva
globoke strukturne spremembe v delovanju administracije, hitro in učinkovito izvedene le s
celovitim, dobro premišljenim pristopom (Groznik, Vičič, 2003).
Običajno pripravo strategije prenove informacijskega sistema izvaja projektna skupina, katero
sestavljajo člani iz vodstva, uporabnikov informacijskega sistema, informatiki podjetja in po
potrebi zunanji strokovnjaki. Glede na majhnost organizacije, v kateri se izvaja proces prenove
30

informacijskega sistema, bo strategijo oblikovala ena oseba, ob sodelovanju uporabnikov v
posameznem poslovnem procesu ter vodij oddelkov in predstojnika, ki bodo usmerjali
oblikovanje strategije v skladu s svojimi poslovnimi cilji.
Načrtovane spremembe informacijskega sistema se bodo uvajale postopoma in v skladu z
razpoložljivimi sredstvi in drugimi viri. Uvedba sistema časovno in po obsegu presega namene
specialističnega dela, zato bo le-to zajemalo analizo in modeliranje procesov v organizaciji,
analizo modelov ter predlog sprememb informacijskega sistema in organizacije.
Prenova informacijskega sistema mora celovito zajeti delovanje občine ter prednostno
obravnavati temeljne poslovne procese. Med njimi bodo prioritetno obravnavani tisti procesi,
ki so najpogostejši oz. tisti, pri katerih prenova naredi večji učinek. Prenova informacijskega
sistema se bo izvajala ob upoštevanju novih možnosti, ki jih nudi sodobna informacijska
tehnologija in povezovanje z drugimi ustanovami, ob hkratnem prilagajanju organizacije,
administracije in nadzora. Organizacijska struktura bo bolj projektno orientirana in usmerjena
v jasno določene naloge in odgovornosti.
S prenovo informacijskega sistema skušamo doseči naslednje cilje:
- racionalizirati in pohitriti poslovne procese,
- zagotoviti učinkovito informacijsko podporo izvajanju procesov,
- povečati kakovost storitev,
- izboljšati dostopnost storitev in ustvarjanje občanu prijaznih storitev,
- izkoristiti priložnosti s strani zunanjih institucij za izboljšanje poslovanja,
- reorganizirati delovanje v skladu z nalogami (procesna usmerjenost),
- izboljšati nadzor na izvajanjem dejavnosti,
- zagotoviti varnost podatkov.
Pri načrtovanju aktivnosti je potrebno oceniti potrebne vložke za njihovo doseganje in tudi
izmeriti višino pridobljenih koristi. Izvaja se tiste aktivnosti, kjer pridobljene koristi
opravičujejo vložke v njihovo spremembo. Pri tem je potrebno upoštevati, da se ob prenovi
procesov pojavljajo tudi posredne koristi, ki niso merljive v denarju, kot so kakovost storitev,
povečanje zadovoljstva pri delu ipd. v takih primerih je potrebno višino koristi oceniti in se na
podlagi ocene odločiti o sprejemljivosti ukrepa.

5. DOLOČITEV INFORMACIJSKIH POTREB KLJUČNIH
PROCESOV
Organizacija, kot je občina, ima široko področje delovanja, zaradi česar se pri poslovanju
pojavlja veliko število različnih procesov, ki jih lahko v grobem povzamemo v skupine.
Temeljni procesi se delijo v naslednje skupine:
- procesi, povezani z gospodarskimi dejavnostmi,
- procesi upravljanja z javnim dobrim,
- procesi upravljanja z občinskim premoženjem,
- procesi, povezani z družbenimi dejavnostmi,
- procesi upravljanja z okoljem in prostorom,
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procesi, povezani z nadzorom nad izvrševanjem občinskih odlokov in
procesi, povezani z zaščito, reševanjem in civilno zaščito.

Poleg temeljnih procesov pa se izvajajo tudi splošni oziroma podporni procese, ki so
razdeljeni v naslednje skupine:
- organiziranje dela občinske uprave,
- funkcije župana,
- finančno računovodsko področje,
- izvajanje investicij in nadzor,
- pravna podpora za občinske postopke,
- organizacija in izvedba volitev.
V vseh skupinah je več procesov, ki se navezujejo na določeno tematiko.
Ker se v organizaciji odvijajo številni procesi, se je potrebno osredotočiti na optimizacijo tistih
poslovnih procesov, ki opravljajo ključne dejavnosti, oziroma na tiste, pri katerih z
optimizacijo pridobimo največje koristi.
Izbor pomembnejših procesov izvedemo z metodo ključnih dejavnikov uspeha. Ti so
opredeljeni kot rezultati ali cilji, ki morajo biti uspešni, da lahko zagotovimo uspešnost
organizacije v poslovnem okolju. Predstavljajo torej tista področja, katerim je potrebno
posvetiti posebno in stalno pozornost, da bi zagotovili uspešno trenutno in bodoče delovanje
organizacije (Kovačič, Bosilj Vukšič, 2005).
Pri metodi KDU za strateško načrtovanje poslovanja, se najprej na osnovi poslanstva, vizije in
ciljev organizacije ugotovi njene ključne dejavnike uspeha, ki predstavljajo temeljno izhodišče
načrtovanja poslovanja, to je načrtovanja in ugotavljanja ključnih poslovnih procesov,
postavitve ključnih indikatorjev uspešnosti teh procesov in primerjanja načrtovanih rezultatov
z doseženimi (Kovačič, Bosilj Vukšič, 2005).

5.1. Opredelitev ključnih procesov
Za ugotovitev ključnih poslovnih procesov je potrebno določiti vse poslovne procese, ki se
odvijajo v organizaciji ter jih primerjati s ključnimi dejavniki uspeha. Poslovni procesi, ki
ustvarjajo rezultate, pomembne za doseganje KDU, so ključni poslovni procesi; njim
posvetimo posebno pozornost pri prenavljanju informacijskega sistema. Ostale poslovne
procese pa se razdeli naprej na pomembne poslovne procese, to so procesi, ki ustvarjajo
dodano vrednost v podjetju, nato na podporne poslovne procese, ki imajo funkcijo podpore
ključnih in pomembnih procesov, ter obvezne poslovne procese, ki so obvezni zaradi
zakonskih določil. Procesi, ki ne izpolnjujejo nobenega merila, so nepotrebni poslovni procesi,
ki jih je potrebno ukiniti.
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Tabela 4: Razvrščanje poslovnih procesov
ključen
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.4.
1.1.4.1.
1.1.4.2.
1.1.4.2.1.
1.1.4.2.2.
1.1.4.2.3.
1.1.5.
1.1.5.1.
1.1.5.2.
1.1.5.3.

Izvirni procesi
Gospodarske dejavmosti
Zagotavljanje pogojev delovanja gospodarskih dejavnosti
Urejanje obratovalnega časa lokalov
Sofinanciranje dejavnosti na področju gospodarstva
Sprem ljanje izvajanja gospodarskih dejavnosti
Izdaja soglasja za prodajo izven poslovnih prostorov
Izdelavanje programov za razvoj gospodarskih dejavnosti
Izdelava strategij
Subvencioniranje obrestne m ere za kredite
Javne prireditve
Prijava javnih prireditev
Sofinanciranje javnih prireditev
Gospodarska infrastruktura
Izdelava projektne dokumentacije
Km etijstvo
Sofinanciranje programov kmetijstva
Ugotavljanje dejanske proizvodnje za km etijske izdelke
Škode po naravnih nesrečah
Turizem
Sofinanciranje delovanja turističnih društev
Sofinanciranje turističnih prireditev
Predinvesticijski programi

pom emben

podpira
druge

zakonsko
predpisan

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
Na podlagi ugotovljenih KDU, ki so bili opredeljeni v prejšnjem poglavju, sem opravil delitev
poslovnih procesov. Poslovne procese sem izpeljal na podlagi seznama knjiženih zadev v letu
2005. Iz njega sem izdelal preglednico poslovnih procesov in sem jih primerjal s KDU. Če
sem ugotovil, da je določen proces ključen za uspešno poslovanje občine, sem ga označil s
črko »D«. Za ostale procese sem naprej ugotavljal, ali so pomembni za občino, preostale pa
sem razdelil, glede na to ali podpirajo ključne in pomembne procese in ali so zakonsko
predpisani. Ugotovil sem, da v organizaciji ne izvajamo procesov, ki bi bili nepotrebni. Med
procesi so bili tudi takšni, ki se izvajajo izven občine – v javnem podjetju. Ti procesi so
označeni s črko »Z« in niso bili posebej razvrščeni.
Primerjavo procesov sem izvedel skozi preglednico, ki je nakazana v tabeli (glej tab. 4, str.
33). (Zaradi obsežnosti tabele je prikazan le njen del, celotna tabela je specialističnemu delu
priložena kot priloga 1.)

5.2. Opredelitev problemov in možnih rešitev
Pri oblikovanju strategije prenove informacijskega sistema po metodi kritičnih dejavnikov
uspeha se usmeri pozornost v ugotavljanje problemov in iskanje rešitev, ki najbolj pozitivno
vplivajo na ključne poslovne procese organizacije. Ugotavljanje problemov in možnih rešitev
se izvaja s tehniko možganskega viharjenja.
Na podlagi ugotovljenih ključnih poslovnih procesov, ki so bili opredeljeni v poglavju 5.1 in
so v podrobnosti prikazani v prilogi 2, sem s tehniko možganskega viharjenja opredelil
probleme, ki se pojavljajo pri izvajanju teh procesov.
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Ugotovljeni problemi so naslednji:
- ni možnosti plačila takse na občini,
- izvajanje postopka je odvisno od enega referenta,
- ni enotne evidence premoženja, zbiranje podatkov je odvisno od referenta,
- zbiranje podatkov se podvaja,
- evidence so nezdružljive,
- ni evidence vzdrževanj stanovanj,
- ni pregleda obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
- vsi referenti nimajo dostopa do GIS-a (geografskega informacijskega sistema),
- evidenca kulturne dediščine ni v GIS-u,
- ni sistematičnega hranjenja in varovanja občinskih podatkov,
- ni skupne oz. združljive baze podatkov,
- iskanje podatkov o zemljiščih je zamudno,
- ni evidence razpoložljivih zemljišč za prodajo,
- ni registra veljavnih občinskih odlokov,
- zbiranje obveznih prilog k vlogam je zamudno,
- vloge in informacije o stanju se ne posredujejo na enem mestu,
- ni celovite strategije delovanja občine – neusklajeni razvojni procesi,
- računalniške aplikacije se nabavljajo brez ugotavljanja povezljivosti,
- ni nadzora nad opravljanjem zahtevnejših nalog,
- ni administrativne podpore,
- porabniki sredstev nimajo pregleda nad razpoložljivimi sredstvi v proračunu,
- sprejemanje vlog občanov ni poenoteno,
- stanje vlog ni centralno spremljano,
- gradivo za seje ni na voljo v elektronski obliki,
- neredno objavljanje novic na spletni strani,
- uporabniki nimajo dostopa do računovodskih evidenc,
- javna naročila niso informacijsko podprta in
- "ročno" reševanje vlog, ni možnosti elektronskih storitev.
Glede na ugotovljene probleme sem opredelil možne rešitve, in sicer na podlagi informacij o
informacijskem sistemu in poslovnih procesih ter s pomočjo poznavanja delovanja občine
Ilirska Bistrica. Na ta način pridobljene rešitve so:
- uvedba informacijske pisarne in povezava z državo,
- ureditev pogojev za plačevanje upravne takse,
- nadgradnja obstoječega geografskega informacijskega sistema,
- povezava baz podatkov,
- vzpostavitev registra odlokov, premoženja, evidenc,
- uvedba sistema za vodenje projektov,
- uvedba namenskih aplikacij,
- izdelava varnostne politike in ustrezna nadgradnja informacijskega sistema in
- izdelava strategije razvoja.
Po določitvi predlaganih rešitev sem ponovno preučil matriko in jo dopolnil z možnimi
ovirami, ki lahko zaviralno vplivajo na uvajanje rešitve. (Omejitve sem vnesel v matriko, ki se
zaradi obsega nahaja v prilogi 3. V matriki se v levem stolpcu nahajajo ugotovljeni
informacijski problemi in ovire, ki zaviralno vplivajo na uvedbo rešitev, v vrstici na vrhu pa
predlagane rešitve. V presečiščih obeh je označeno razmerje med problemom in rešitvijo. Če
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rešitev pozitivno vpliva na reševanje problema, je označena z črko »R«, če pa problem
zaviralno vpliva na uvedbo rešitve je v presečišču označen z »O«.)
Število problemov, ki jih rešuje posamezna rešitev, v primerjavi s številom ovir, ki vplivajo na
uvedbo rešitve, je podlaga za ugotavljanje prioritete uvedbe rešitev za prenovo
informacijskega sistema. V nadaljevanju so naštete in opisane predlagane rešitve, ki si sledijo
po prioriteti uvajanja.
Uvedba informacijske pisarne, povezava z državnimi evidencami
Z uvedbo informacijske pisarne bi se poslovni procesi na občini ločili na čelne (front office) in
zaledne (back office). Čelni poslovni procesi so tisti, pri katerih sodeluje stranka. Zaledni
procesi pa vključujejo procese, ki služijo kot podpora čelnim procesom, in procese, pri katerih
stranka ne sodeluje. Informacijska pisarna je okrepljena različica sprejemne pisane, ki poleg
sprejemanja vlog in vodenja pisarniškega poslovanja tudi rešuje preprostejše vloge. Njeni
uporabniki posedujejo široko poznavanje tematike dela, tako da lahko stranki svetujejo in jo
usmerjajo. Večino vlog tudi rešijo, za kar je potrebna učinkovita informacijska podpora.
Vzpostavitev informacijske pisarne vključuje tudi prenovo informacijskega sistema, s katerim
so postopki pri obravnavi vlog avtomatizirani. Glede na velikost občine in število procesov ni
smiselno izdelovati namenskih aplikacij, zato je potrebno informacijski sistem prenavljati v
skladu z akcijskim načrtom uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti, na podlagi
katerega se na državni ravni izdelujejo namenske aplikacije za občine, ki so tako dostopne
brezplačno ali z minimalnimi stroški. Vzpostavitev informacijske pisarne vključuje tudi
omogočanje plačevanja upravnih taks v sprejemni pisarni, tako da strankam ni potrebno
kupovati upravnih kolkov na drugih lokacijah.
Ob uvedbi informacijske pisarne je potrebno posebno pozornost posvečati ustreznemu
motiviranju delavcev ter usposabljanju za delo z novim aplikacijami.
Prednost informacijske pisarne je opravljanje vseh postopkov na enem mestu, kar je ugodno za
stranke, ki jim ni več potrebno iskati storitev od vrat do vrat. Vse storitve opravijo na enem
mestu, z avtomatizacijo postopkov pa se storitve izvedejo hitreje in z manjšo možnostjo
napake. S prenosom sprejemanja vlog in obveščanja strank na informacijsko pisarno se
razbremeni strokovne delavce, ki lahko svoj čas posvetijo izvajanju drugih nalog.
Vzpostavitev registrov, evidenc
Uporabniki informacijskega sistema občine potrebujejo pri izvajanju poslovnih procesov
številne podatke, ki jih samostojno zbirajo in hranijo na svoji delovni postaji ali pa jih vsakič
na novo zbirajo iz zunanjih virov. Zlasti se to nanaša na procese s področja upravljanja s
premoženjem ter na uporabo občinskih predpisov. Takšne evidence so razpršene po delovnih
postajah, nihče jih sistematično ne ureja in vzdržuje. Zlasti je potrebna vzpostavitev evidence
občinskih stanovanj in poslovnih prostorov, ki mora omogočiti tudi zbiranje podatkov o
izvedenih vzdrževalnih delih na posameznem stanovanju, evidence stavbnih zemljišč,
kmetijskih in ostalih zemljišč, javnega dobrega in ostalega premoženja občine. Pomembno je
tudi oblikovanje registra lokalnih predpisov, ki je potreben pri izvajanju upravnih postopkov,
pripravi novih aktov ter pri pravnih vprašanjih.
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Ob vzpostavitvi registrov je potrebno le-te oblikovati na način, da so med seboj povezljivi ter
da tudi omogočajo kasnejše nadgradnje. Posebno pozornost je potrebno posvetiti
izobraževanju uporabnikov za delo z njimi. Potrebno je določiti odgovorno osebo za njihovo
vzdrževanje in posodobitve ter določiti pravice spreminjanja in revizijsko sled za primer
neustreznih sprememb.
Prednost vzpostavitve registra predpisov je v tem, da so podatki, ko so enkrat zbrani, lahko
dostopni vsem, ki jih potrebujejo, ter da ni več potrebe po zamudnem iskanju in zbiranju
podatkov. Možna je tudi povezava registrov z geografskim informacijskim sistemom, kar
omogoča označevanje zemljišč glede na kriterij, določen v registru, s tem pa pregledno iskanje
zemljišč glede na lokacijo.
Nadgradnja obstoječega sistema GIS
Kartografske in geografske informacije so pomembne pri prostorskem načrtovanju in
načrtovanju investicij. Občina Ilirska Bistrica uporablja geografski informacijski sistem (GIS)
od leta 2004. Za vzpostavitev GIS-a so bili skenirani obstoječi planski akti, pridobljeni pa so
bili tudi ortofoto posnetki, katastrski načrti zemljišč, območja kulturne dediščine ter registri
prostorskih enot. GIS služi za delo uporabnikom v oddelku prostora. Na njihovi podlagi
izdelujejo lokacijske informacije, ki so obvezen dokument za izvajanje vseh posegov na
zemljiščih, od prodaje zemljišč, gradnje enostavnih objektov do gradnje zahtevnih objektov. Z
uvedbo GIS-a se je občutno časovno skrajšalo izdelovanje lokacijskih informacij, saj so
geografski podatki, ki jih je bilo prej potrebno iskati po različnih mapah, sedaj takoj na voljo
ob izbiri parcelne številke. Hkrati je razvidno stanje zemljišča v planskih aktih občine, pa tudi
dejansko stanje na zemljišču s pomočjo ortofoto posnetka. Težava je le z odstopanji mej
zemljišč med katastrskimi mejami in mejami na skenogramih planskih aktov, saj pri
skeniranju dokumentov prihaja do manjših deformacij slike, tako da se meje povsod ne
prekrivajo. Stanje se bo izboljšalo z izdelavo nove prostorske strategije občine, ki bo narejena
s pomočjo sodobnih orodij in bo usklajena z drugimi digitalnimi podatki.
Pomembno je tudi redno ažuriranje podatkov s podatki iz državnih evidenc. Meje zemljišč se
dnevno spreminjajo zaradi delitev, združevanj parcel ali urejanja parcelnih mej. Zemljišča se
tudi kupujejo in prodajajo, zaradi česar menjajo lastnike. Če GIS temelji na statičnih podatkih,
ti hitro zastarajo in niso primerni za izvajanje zahtevnejših postopkov, ki zahtevajo ažurne
podatke. Kataster zemljišč se dnevno usklajuje in posodobi, z vzpostavitvijo povezave med
njim in GIS-om pridobimo pregled trenutnega stanja zemljišč.
GIS je mogoče povezati z registri stanovanj, poslovnih prostorov, stavbnih, kmetijskih in
drugih zemljišč ter z registri ostalega občinskega premoženja, ki je vezano na zemljišče.
Izdelati je potrebno tudi register komunalne infrastrukture, s katerim bi se pridobilo pregled
nad podzemnimi komunalnimi vodi. Pregled je pomemben zaradi vzdrževanja vodov in pri
opravljanju drugih posegov na zemljišču zaradi izogibanja poškodb.
Z nadgradnjo GIS-a bi povečali njegovo uporabnost v ostalih postopkih, ki so vezani na
prostor. Tako nagrajen GIS bi se lahko uporabil pri načrtovanju in izvajanju programa
stanovanj in poslovnih prostorov, pri prodaji in nakupu zemljišč ter urejanju njihovih mej, saj
bi bistveno zmanjšal čas priprave na postopek, omogočil bi planiranje prodaje stavbnih
36

zemljišč vnaprej, v pomoč bi bil pri načrtovanju in vzdrževanju komunalne in gospodarske
infrastrukture.
Ureditev pogojev za plačevanje taks
Večina postopkov na občini, ki se izvaja na zahtevo stranke, zahteva plačilo upravne takse.
Občina nima urejenega sistema za plačevanje taks, zato so stranke primorane kupovati
upravne kolke na poštnem uradu. Tak način plačevanja taks je za stranke neugoden in
zamuden. Za ureditev pogojev za plačevanje upravne takse je potrebno skleniti ustrezno
pogodbo z zunanjo institucijo, ki bi omogočala plačevanje taks preko plačilnih kartic,
potrebno pa je zagotoviti aplikacijo za izdajo potrdila ob plačilu takse. Za elektronske storitve
je potrebno urediti način plačila takse na daljavo preko plačilnih kartic ali drugih storitev
plačevanja na daljavo (Moneta). Ureditev pogojev za plačevanje takse je vključena v rešitev
vzpostavitev informacijske pisarne.
Uvedba namenskih aplikacij
Uvedba namenskih aplikacij je smiselna za bolj številčne postopke, kot so izdaja lokacijskih
informacij, znižano plačilo vrtcev in uveljavitev pravice iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Za postopke izdaja projektnih pogojev, najem zemljišča in nakup zemljišča pa se
informacijska podpora izvede z ustrezno nadgradnjo GIS-a. Število posameznih postopkov je
razvidno iz tabele (glej tab. 5, str 37).
Tabela 5: Število najpogostejših postopkov v letu 2005
Postopek
Izdaja lokacijske informacije za promet z nepremičninami
Izdaja lokacijske informacije za gradnjo objektov
Vloga za znižano plačilo vrtca
Uveljavitev pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja
Izplačilo enkratnega prispevka za novorojence
Izdaja potrdila o oddaljenosti od kraja študija
Izdaja soglasja k projektnim pogojem in izdaja projektnih pogojev
Najem zemljišča
Nakup zemljišča
Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica

Število
543
364
317
270
144
127
106
50
32

Poleg uvedbe namenskih aplikacij za temeljne poslovne procese je smiselna uvedba aplikacij
tudi za nekatere podporne procese, kot so podpora izvajanju javnih naročil male vrednosti in
podpora izvajanju razpisov.
Uvedba sistema za vodenje projektov
Izvajanje večjih investicijskih in razvojnih projektov zahteva »timski« pristop. Zaradi
majhnega kolektiva se projekti razdelijo med majhno število ljudi, zaradi česar prihaja do
odstopanj od načrtovanih dejavnosti in pomanjkljivega nadzora nad izvajanjem. Z uvedbo
sistema za podporo projektnega dela se izboljša vodenje projektov s centralnim vodenjem
dokumentacije projekta in delovnim načrtom, ki je povezan v delovno postajo posameznega
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člana delovne skupine, kar olajša deljenje nalog in opominjanje na potrebna dejanja. S
centralnim vpogledom v stanje projektov lahko odgovorne osebe na pregleden način ugotovijo
stopnjo izvajanja projekta ter uvedejo korektivne ukrepe v primeru odstopanj.
Uvedba sistema za vodenje projektov pozitivno vpliva na načrtovanje skupinskega dela,
nadzor nad izvajanjem ter izvajanje korektivnih ukrepov. Na ta način se poveča učinkovitost
dela in usmerjenost k zastavljenim poslovnim ciljem. Pri uvedbi sistema je potrebno zagotoviti
ustrezno usposabljanje uporabnikov ter motiviranje za uporabo sistema.
Izdelava strategije razvoja
Občina ima omejene vire, s katerimi lahko izvaja poslovne procese. Za učinkovito uporabo teh
virov je potrebne dejavnosti vnaprej načrtovati v skladu s ključnimi dejavniki uspeha in z
zastavljenimi poslovnimi cilji. S strategijo razvoja občine se določi prioritetne naloge, ki jih
mora občina izpolniti v določenem časovnem obdobju. To sooblikuje in potrdi Občinski svet.
Pri doseganju političnega konsenza je potrebno paziti, da se strateške cilje ne določi preveč
splošno. Strategija konkretnih ciljev, usmerjenih v omejeno število nalog, ki se jih lahko
izvede z danimi viri, je pogoj za njeno uspešno izvajanje. Splošno zastavljena strategija
povzroča razprševanje naporov in zato povprečen učinek.
Izdelava strategije razvoja občine ni povezana z izdelavo strategije prenove informacijskega
sistema, zato v nadaljevanju ni podrobneje obrazložena.
Izdelava varnostne politike in ustrezna nadgradnja informacijskega sistema
Varnostna politika obsega varovanje in zaščito vseh kritičnih, poslovno občutljivih, tajnih
osebnih in drugače občutljivih podatkov ter informacijsko komunikacijske tehnologije
oziroma sistemov, ki so namenjeni obdelavi teh podatkov (Hajtnik, 2002).
Uvedba informacijske politike ne vpliva na izboljšanje učinkovitosti poslovanja, vendar je
njen namen predvsem zagotavljanje varovanja podatkov in kontinuitete poslovanja. Z
varnostno politiko se organizacija zaščiti pred zunanjimi tveganji oziroma se nanje pripravi.
Postopek priprave varnostne politike se začne z analizo in oceno tveganj, ki izvirajo iz
uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije. Nadaljuje se z zasnovo postopkov za
zmanjševanje ugotovljenih tveganj in pripravo jasnih pravil in navodil, s katerimi naj se v
organu zagotovi informacijska varnost. Vsa navodila se oblikujejo v enotno in celovito
informacijsko varnostno politiko. Sprejemu varnostne politike sledi usposabljanje ter
obveščanje in ozaveščanje zaposlenih in vpletenih. Izvajanje varnostne politike je potrebno
vključiti v vse postopke in jo med delovanjem stalno nadzirati in dopolnjevati na podlagi
novih praktičnih izkušenj.
Tako dobljene predloge rešitev je potrebno analizirati z modeliranjem obstoječih in izboljšanih
procesov ter s simuliranjem poteka prenovljenega procesa.
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6. NAČRT IZBOLJŠANJA INFORMACIJSKE PODPORE
POSLOVNIH PROCESOV
V nadaljevanju so podrobneje predstavljene načrtovane rešitve za izboljšanje podpore
poslovnih procesov. Pri vsaki rešitvi so podrobno opisani cilji, ki jih želim doseči z uvedbo
rešitve, obseg implementacije rešitve, kjer so našteti potrebni človeški viri, oprema, aplikacije,
usposabljanja zaposlenih ter spremembe v organizaciji za doseganje lastništva nad
prenovljenimi procesi s strani zaposlenih. V sklopu obsega implementacije je določen tudi
časovni razpored uvedbe. Pri posamezni rešitvi so navedeni še pričakovani stroški njene
uvedbe.
Ker so rešitve opisane z vidika strateške presoje sistema, so opisi potrebnih virov določeni na
podlagi ocene, natančnejšo določitev potrebnih virov se izdela skozi načrt uvedbe rešitve, kjer
se podrobneje analizira potrebe ter stroške izvedbe rešitev.

6.1. Uvedba informacijske pisarne in povezave z državo
Nadgradnja sprejemne pisarne v informacijsko pisarno v največji meri vodi h ključnemu
dejavniku uspeha hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje upravnih postopkov iz svoje
pristojnosti ter preko hitrejšega reševanja postopkov, učinkovitega reševanja zadev tudi k
boljšemu ugledu občine. Informacijska pisarna naj bi postala servis, kjer lahko stranka na
enem mestu opravi vse postopke, tako da ji ni potrebno iskati referenta od vrat do vrat. Za
postopke, ki jih ni mogoče opraviti v informacijski pisarni, pa bo pisarna nudila vse
informacije, ki zanimajo stranke, ter tudi prevzela vlogo in jo z informacijsko podporo že
delno pripravila na reševanje.
Namen vzpostavitve informacijske pisarne je zagotavljanje dostopnosti do informacij in
reševanja vlog skozi ves delovni čas občine, preko elektronskih storitev pa 24 ur na dan in 7
dni v tednu. Hkrati z dostopnostjo bo informacijska pisarna pripomogla k takojšnji izdaji
potrdil v enostavnejših postopkih ter k hitrejšemu reševanju zahtevnejših postopkov.
Cilji vzpostavitve informacijske pisarne
Glede na zastavljen namen uvedbe, je ciljev vzpostavitve informacijske pisarne več – opisani
so v nadaljevanju.
Usposobitev delavcev informacijske pisarne (IP) za nudenje vseh informacij o
postopkih
Delavci informacijske pisarne morajo strankam nuditi vse potrebne informacije v zvezi s
postopki. Za uspešno nudenje informacij morajo pridobiti znanja o vseh postopkih, ki
bodo opravljali, ter tudi o postopkih, za katere bodo sprejemali vloge. Poznati morajo
vse potrebne podatke za odločanje o zadevah, o poteku postopka in o možnih odločitvah.
Za nudenje kakovostnih informacij bodo potrebovali ustrezno informacijsko podporo,
npr. za podatke o razpoložljivih poslovnih prostorih, zemljiščih za prodajo in najem,
pogojih za subvencioniranje najemnine, višini komunalne takse ipd. Za zagotovitev
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celovite informacijske podpore je nujna nadgradnja geografskega informacijskega
sistema z ustreznimi podpornimi evidencami.
Ureditev pogojev za plačilo takse z gotovino ali s plačilnimi karticami
Za omogočanje plačila takse je potrebno namestiti ustrezno aplikacijo za obračun
blagajne in izdajo računa in potrdila o plačani taksi ter skleniti pogodbo s ponudnikom
plačilnih kartic za najem POS-terminala. Za plačevanje s plačilnimi karticami in drugimi
plačilnimi sredstvi je bila sklenjena krovna pogodba med ponudniki in Ministrstvom za
javno upravo. Občine lahko pristopijo k tej pogodbi in tako pridobijo dostop do vseh
plačilnih instrumentov, ki jih ima državna uprava, kar je pozitivno tudi za stranko, ker
lahko pri vseh javnih uradih uporablja iste plačilne kartice.
Usposobitev delavcev IP za opravljanje enostavnejših postopkov
Enostavnejše upravne postopke, ki so točno določeni, se lahko v celoti izvede v
informacijski pisarni. Z učinkovito informacijsko podporo postopka bodo lahko delavci
hitro in v celoti izvedli. Za zagotovitev pogojev je potrebno namestiti ustrezne aplikacije
za obdelavo vlog ter usposobiti delavce informacijske pisarne o poteku postopka. Nujen
pogoj za izvedbo postopkov je takojšnja razpoložljivost vseh dokazil, ki so potrebna za
ugotovitev pomembnih dejstev za odločanje o zadevi. Zagotoviti je potrebno predvsem
neposreden elektronski dostop do podatkov iz javnih evidenc, ki bo delavcu omogočal
takojšnjo poizvedbo v njih ter tako tudi izvedbo upravnega postopka.
Pooblastitev delavcev IP za odločanje pri enostavnejših postopkih
Z modeliranjem poslovnih procesov v občini smo ugotovili, da se pri izvajanju
postopkov pojavljajo zamude pri čakanju na formalni podpis odgovorne osebe, ker te
osebe niso vedno na voljo za podpisovanje dokumentov. (Modeli poslovnih procesov se
nahajajo v prilogi 4.) S pooblastitvijo delavca v IP za podpisovanje določenih
dokumentov enostavnejših upravnih postopkov bi se bistveno poenostavil proces izdaje
odločbe, sklepa oziroma potrdila, poleg tega pa bi bila zagotovljena večja preglednost
nad izvajanjem procesov in odgovornost za pravilno izvedbo postopka.
Informacijska podprtost postopkov
S prenosom izvajanja procesov iz posameznih referentov na delavce IP se te obremeni z
izvajanjem dodatnih nalog. Za uspešno izvedbo prenosa nalog na informacijsko pisarno
je potrebno poleg kadrovske okrepitve IP namestiti tudi ustrezne aplikacije, s katerimi se
zagotovi informacijska podpora delovnim postopkom, kar je pogoj za hitro in učinkovito
opravljanje nalog. Za opravljanje enostavnejših poslovnih procesov je potrebno namestiti
namenske aplikacije za izdajo kartografske dokumentacije (GIS), za uveljavljanje
znižanega plačila vrtca, za uveljavitev pravice do zdravstvenega zavarovanja in za
subvencioniranje najemnine. Za ostale enostavne postopke, kot so izdaja potrdila o
oddaljenosti stalnega bivališča od kraja študija, izdajo potrdila o lastni kmetijski
proizvodnji, izdajo soglasja za prodajo izven poslovnega prostora, potrditev urnika
obratovalnega časa gostinskega lokala, enkratnega podaljšanja delovnega časa in
obvestila o izvedbi javne prireditve, je potrebno izvesti informacijsko podporo s pripravo
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namenske baze podatkov, ki bi omogočala izdajo dokumentov z vnosom podatkov, na
podlagi katerih bi se avtomatsko izdelal končni dokument, hkrati pa bi se vodila tudi
evidenca o izdanih dokumentih. S povezavo s šifrantom strank bi se lahko podatki o
stranki samodejno vnesli v obrazec.
Uvedba elektronskih obrazcev
Na podlagi akcijskega načrta uvajanje elektronskega poslovanja v lokalno samoupravo je
bil v sodelovanju med državno upravo in lokalno samoupravo razvit sistem elektronskih
obrazcev, ki je bil razvit na osnovi že obstoječega sistema elektronskih obrazcev državne
uprave in je bil nameščen na informacijski strukturi ministrstva za javno upravo. Sistem
elektronskih obrazcev v prvi fazi ponuja enajst obrazcev za elektronske storitve, ki ne
zahtevajo plačila takse. Ti obrazci so:
1. Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
2. Prijava komunalne takse,
3. Vloga za izdajo letne parkirne karte,
4. Vloga za izdajo letnega parkirnega abonmaja,
5. Vloga za popravilo poslovnega prostora v lasti občine,
6. Vloga za popravilo stanovanja ali hiše v lasti občine,
7. Zahtevek za izdajo arhivskega ali dokumentarnega gradiva iz zbirke občine,
8. Zahteva za dostop do informacije javnega značaja,
9. Poročilo o prenočitvah in obračunani turistični taksi,
10. Obrazec za vpis podatkov o spremembah zavezancev plačila (NUSZ) nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča,
11. Zahtevek za obisk pri županu.
V drugi fazi je načrtovana uvedba obrazcev, ki zahtevajo plačilo takse in vsebujejo
priloge. Posamezen obrazec si bo občina lahko prilagodila v skladu z lokalnimi odloki in
predpisi.
Prednost uporabe elektronskih obrazcev je možnost oddaje obrazcev, ne glede na delovni
čas organa ali kraj oddaje. To je velika pridobitev zlasti za stranko, ki ji ni potrebno
čakati uradnih ur organa ali potovati na sedež organa ali njegove izpostave; storitev
lahko opravi od doma, ob času, ko ji najbolj ustreza. Prednost uporabe elektronskih
obrazcev pa se pokaže tudi pri občini, saj občina prejme vlogo po elektronski pošti, kjer
jo lahko, ob namestitvi ustreznega modula, neposredno uvozi v informacijski sistem, kjer
je na voljo za dodatno obdelavo. Prave prednosti sistema elektronskih obrazcev se bodo
pokazale z njegovo nadgradnjo, ko bo omogočeno elektronsko oddajanje vseh vlog na
občino s hkratnim zbiranjem izpiskov iz uradnih evidenc in z elektronskim plačilom
upravne takse.
Obseg implementacije
Implementacija informacijske pisarne zahteva tako nabavo opreme, aplikacij, kot tudi
zagotavljanje ustreznih človeških virov in njihovega usposabljanja.
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Človeški viri
Trenutno so v sprejemni pisarni zaposleni dve osebi: vodja sprejemne pisarne in pomočnik
vodje. Za opravljanje dodatnih nalog v sklopu informacijske pisarne je potrebno, z
prerazporeditvijo v okviru občinske uprave, zagotoviti dodatnega delavca.
Potrebe: 1 zaposleni za delo s strankami
Oprema
Za potrebe informacijske pisarne je potrebno zagotoviti ustrezne prostore za sprejem
strank ter eno dodatno delovno mesto z računalniško opremo za eno osebo. Računalniška
oprema vključuje osebni računalnik z zaslonom, operacijskim sistemom in dodaten
tiskalnik. Računalnik je preko lokalnega omrežja povezan na podatkovni strežnik, kjer so
nameščene mrežne aplikacije ter povezava na internet. Povezava do interneta je izvedena
preko državne uprave HKOM, ki zagotavlja varno povezavo do državnega
informacijskega sistema, kar je pogoj za uporabo sistema elektronskih obrazcev. Potrebno
je namestiti tudi potrebno opremo za plačevanje takse.
Potrebe:

Ureditev prostorov
Pisarniško pohištvo
Osebni računalnik s tiskalnikom
POS terminal
POS tiskalnik

Aplikacije
Pri uvedbi informacijske pisarne je potrebno zagotoviti namenske aplikacije za podporo
najpogostejših poslovnih procesov. Tako je potrebno zagotoviti aplikacijo za obračun
znižanega plačila vrtca, obračun zdravstvenega zavarovanja in za subvencioniranje
najemnine za stanovanja. Za nudenje informacij o poslovnih prostorih in zemljiščih je
potrebno namestiti aplikacijo GIS z ustreznimi povezavami v register premoženja. Z
namestitvijo aplikacije za obračun komunale takse in izdelavo lokacijske informacije bi
referent v informacijski pisarni ob prejemu vloge vanjo vnesel podatke, ki so potrebni za
samodejno generiranje izhodnega dokumenta, ki bi ga nato referent, pristojen za urejanje
prostora, preveril in potrdil. Na isti način bi se izvajalo tudi obračunavanje komunalne
takse. Pred uvedbo aplikacije GIS je potrebno izvesti ustrezno nadgradnjo z vključevanjem
registra premoženja in drugih podatkov, ki bodo omogočili avtomatsko obdelavo
podatkov. Uvedba sistema za samodejno izdelovanje lokacijske informacije je pogojena s
pripravo slojev v GIS, ki bodo opredeljevali posamezna zazidalna območja. Ker je
trenuten sistem izveden na podlagi skenogramov občinskega plana, ni mogoče samodejno
zbiranje informacij o zazidalnem območju. Novi sloji bodo oblikovani hkrati z izdelavo
novih dolgoročnih občinskih prostorskih planov, ki se bodo pričeli izdelovati predvidoma
v letošnjem letu.
Za ostale postopke, ki ne zahtevajo izdelave namenske aplikacije se informacijsko podporo
izvede z izdelavo ustreznih obrazcev v programu za upravljanje s podatki (Access), ki na
podlagi vnesenih podatkov samodejno izdela izhodni dokument. Za uvedbo elektronskih
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obrazcev občina razpolaga z vso potrebno infrastrukturo, potrebno je le dodati modul za
uvoz podatkov v informacijski sistem.
Potrebe:

Aplikacija za upravno takso
Aplikacija za obračun znižanega plačila vrtca
Aplikacija za obračun zdravstvenega zavarovanja
Aplikacija za obračun subvencije najemnine za stanovanja
Aplikacija GIS
Aplikacija za upravljanje podatkovnih baz (Access)
Aplikacija za izdelavo lokacijske informacije
Aplikacija za obračun komunalnega prispevka
Modul za uvoz elektronskih obrazcev

Usposabljanje
Da bi delavci v informacijski pisarni učinkovito izvajali svoje delo, jih je potrebno za
izvajanje nalog ustrezno izobraziti. Delavci morajo spoznati poslovne procese, ki jih bodo
izvajali, ter njihova ozadja najprej pri referentih, ki te procese trenutno opravljajo. Poleg
spoznavanja poslovnih procesov se bodo mogli usposobiti za uporabo namenskih aplikacij
ter za napredno uporabo aplikacije za izdelavo dokumentov (Word) ter aplikacijo za
upravljanje baz podatkov (Access).
Lastništvo nad procesi
Pri modeliranju poslovnih procesov sem ugotovil, da se pri izvajanju procesov pojavljajo
ozka grla pri podpisovanju dokumentov. Za procese, ki se bodo v celoti izvajali v
informacijski pisarni, se s pooblastilom za odločanje v zadevi doseže jasna določitev
odgovornosti za izvedbo procesa, pa tudi motiviranje zaposlenega k boljšemu in
učinkovitejšemu izvajanju procesa. S pooblastitvijo za odločanje v postopku, ki ga izvaja,
dobi zaposleni občutek lastništva nad procesom, kar pozitivno vpliva na motiviranost za
hitro in učinkovito reševanje procesa.
Časovni razpored uvedbe
Uvedba informacijske pisarne se bo izvajala postopoma, najprej s pripravo prostorskih
pogojev, kadrovskih pogojev, opreme ter prenosom enostavnejših postopkov na
informacijsko pisarno. Zapletenejši poslovni procesi oz. poslovni procesi, pri katerih je
potrebno pripraviti pogoje za ustrezno informacijsko podporo, se bodo uvajali postopoma.

Tabela 6: Časovni razpored uvedbe informacijske pisarne
PROCES

LETO/
ČETRTLETJE

Nabava terminala POS in
usposabljanje
Namestitev aplikacije za
obračun blagajne in
usposabljanje

2006
III. IV.

I.

X
X
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2007
II.
III.

IV.

I.

2008
II.
III.

IV.

2009
I.
II.

Ureditev prostorov
Nabava računalniške opreme
Namestitev aplikacije za
obračun znižanega plačila
vrtca in usposabljanje
Namestitev aplikacije za
obračun zdravstvenega
zavarovanja in usposabljanje
Namestitev modula za uvoz
elektronskih obrazcev
Izdaja potrdila o oddaljenosti
bivališča in usposabljanje
Uvedba elektronskih obrazcev
Kadrovska okrepitev in
usposabljanje
Namestitev aplikacija za
obračun subvencije najemnine
za stanovanja in usposabljanje
Namestitev aplikacije za
upravljanje podatkovnih baz
(Access) in usposabljanje
Izdaja soglasja za prodajo
izven poslovnega prostora in
usposabljanje
Potrditev urnika gostinskega
lokala in usposabljanje
Enkratno podaljšanje
obratovalnega časa
Obvestilo o izvedbi javne
prireditve
Izplačilo enkratnega prispevka
za novorojence in
usposabljanje
Znižano plačilo vrtca in
usposabljanje
Uveljavitev pravice do
obveznega zavarovanja in
usposabljanje
Odjava iz zdravstvenega
zavarovanja in usposabljanje
Subvencioniranje najemnine in
usposabljanje
Izdaja kartografske
dokumentacije in
usposabljanje
Namestitev aplikacije GIS in

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
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usposabljanje
Namestitev aplikacije za
izdelavo lokacijske informacije
in usposabljanje
Namestitev aplikacije za
obračun komunalnega
prispevka in usposabljanje
Delna obdelava lokacijske
informacije in usposabljanje
Delna obdelava izdaje
projektnih pogojev in
usposabljanje
Delna obdelava soglasja k
projektnim pogojem in
usposabljanje
Nudenje informacij za nakup
ali najem zemljišča in
usposabljanje
Delen izračun komunalnega
prispevka in usposabljanje
Vir: Ocena avtorja

X

X

X
X

X

X

X

Prevzem poslovnih procesov, ki so vezani na pripravo registrov prostorskih podatkov ter
nadgradnjo aplikacije GIS, je načrtovan za kasnejše obdobje, ker še ne obstajajo potrebni
registri podatkov, za samodejno izvajanje procesov, kar je pogoj za delno izvajanje
procesa v informacijski pisarni.
Stroški vzpostavitve
Za ureditev informacijske pisarne je potrebno zagotoviti primerne prostore, ki morajo biti
dostopni za vse skupine strank ter morajo biti primerno opremljeni za sprejem. Od aplikacij je
že na voljo aplikacija za obračun subvencije najemnine za stanovanje, načrtuje se tudi nabavo
aplikacije za obračun zdravstvenega zavarovanja. Aplikacijo za obračun znižanega plačila
vrtca je izdelala Služba vlade RS za regionalno politiko in lokalno samoupravo ter je
brezplačno na voljo občinam. Aplikacija je tudi izdelana v istem okolju kot informacijski
sistem občine in z njim združljiva.
Dodatno je potrebno pridobiti en računalnik s tiskalnikom ter programsko opremo, ki bo
vključevala aplikacijo za upravljanje s podatki. Potrebno je zagotoviti tudi aplikacijo za
obračunavanje upravne takse.
Aplikacije za samodejno izdelavo lokacijske informacije in obračun komunalne takse ni
smiselno nabaviti, ker še niso vzpostavljeni ustrezni registri in nadgradnja sistema GIS, ki bi
vsebovali vse potrebne podatke za samodejno izdelavo.
Poleg stroškov nabave ustrezne opreme in aplikacij je potrebno upoštevati stroške
usposabljanja zaposlenih za opravljanje novih funkcij in uporabo aplikacij. Predvidoma je
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potrebno usposabljanje za vsako aplikacijo, pa tudi napreden tečaj uporabe zbirke Microsoft
Office za tri uporabnike.
V nadaljevanju so našteti predvideni stroški vzpostavitve informacijske pisarne. Ker je uvedba
informacijske pisarne široko zastavljena, se pri njeni vzpostavitvi pojavljajo stroški za
aktivnosti, ki so zajete v drugih predlaganih rešitvah. Ti stroški v izračunu niso zajeti, ampak
so navedeni v naslednjih poglavjih.
Uvedba informacijske pisarne je na tej ravni načrtovana strateško, zato so tudi ocenjeni spodaj
navedeni stroški. Za natančno načrtovanje stroškov je potrebno izdelati načrt uvedbe rešitve,
ki podrobno opredeli vso potrebno opremo in aktivnosti za izvajanje storitev informacijske
pisarne. Na podoben način so ocenjeni stroški pri naslednjih predlaganih rešitvah.
Stroški osebja:
Osebje, potrebno za delovanje informacijske pisarne, se zagotovi s prerazporeditvijo v okviru
občinske uprave.
Stroški opreme:
Ureditev prostorov
Pisarniško pohištvo
Računalnik
Tiskalnik
Tiskalnik POS
Terminal POS (najemnina)

400.000,00 SIT
250.000,00 SIT
200.000,00 SIT
30.000,00 SIT
opisano v podpoglavju 6.4
opisano v podpoglavju 6.4

Stroški aplikacij:
Aplikacija za obračun takse (blagajna)
Znižano plačilo vrtca
Obračun zdravstvenega zavarovanja
Obračun subvencije najemnine
Nadgradnja sistema GIS
Aplikacija za upravljanje podatkovnih baz
Izdelava lokacijske informacije
Obračun komunalnega prispevka
Prevzem elektronskih obrazcev

uporaba obstoječe aplikacije
brezplačno
200.000,00 SIT
uporaba obstoječe aplikacije
opisano v podpoglavju 6.3
opisano v podpoglavju 6.2
opisano v podpoglavju 6.3
150.000,00 SIT
brezplačno

Stroški usposabljanja:
Usposabljanje
SKUPAJ:

200.000,00 SIT
1.660.000,00 SIT

Tabela 7: Ocena stroškov vzpostavitve informacijske pisarne po letih
Stroški
2006
2007
2008
Osebje
Oprema
910
Aplikacije
350
Usposabljanje
200
Skupaj
1.460
Vir: Ocena avtorja
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2009

v 000 SIT
Skupaj
910
350
200
1.460

6.2. Vzpostavitev registrov, evidenc
Cilji vzpostavitve registrov in evidenc
Cilj vzpostavitve registrov odlokov, premoženja in evidenc je vzpostavitev registrov v
elektronski obliki. Pri tem so mišljeni zlasti registri, opisani v nadaljevanju.
Vzpostavitev evidence občinskih stanovanj in poslovnih prostorov
Z vzpostavitvijo evidence stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine v elektronski
obliki bi pridobili ažurno evidenco, kjer bi bili na enem mestu zbrani podatki o
stanovanjih, načrtovanih in izvedenih vzdrževanjih, v povezavi s programom za pisarniško
poslovanje bi lahko ob pregledovanju podatkov o stanovanju dobili tudi informacijo o
zadevah, ki se nanašajo na stanovanje, v povezavi z aplikacijo GIS pa bi dobili informacijo
o položaju stanovanja. S tem bi omogočili hitro in enostavno iskanje informacij o
določenem stanovanju ter celovito spremljanje dogodkov, vezanih nanj.
Z dodajanjem podatkov o stanju stanovanja evidenca služi kot orodje za načrtovanje
programa vzdrževanja stanovanj ter načrtovanje stanovanjskega programa.
Vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč
Evidenca stavbnih zemljišč je pomembna za učinkovito gospodarjenje z nezazidanimi
stavbnimi zemljišči v lasti občine ter za spremljanje zazidanih stavbnih zemljišč, saj
omogoča nadziranje obračunavanja davka od stavbnih zemljišč. Tako z vzpostavitvijo
evidence pridobimo pregled nad nezazidanimi zemljišči v lasti občine, ki v povezavi z
aplikacijo GIS omogoča natančno spremljanje stanja zemljišč na terenu ter načrtovanje
programa prodaje. Z združevanjem evidence zazidanih stavbnih zemljišč ter seznama
zemljišč od obračunanega davka od stavbnih zemljišč dobimo pregled zemljišč, vključenih
v obračun davka. Z povezavo evidence z aplikacijo GIS je ta pregled še bolj nazoren in
omogoča iskanje »sivih lis« – zemljišč, ki niso zajeta.
Vzpostavitev evidence zemljišč v lasti občine, javnega dobrega in ostalega
premoženja občine
Evidenca zemljišč v lasti občine je pomembna za učinkovito gospodarjenje z
nepremičninami. Celovita evidenca omogoča načrtovanje prodaje zemljišč, ki jih občina
ne potrebuje, ter nakupovanje za potrebe gradnje infrastrukture. Z dodanim atributom vrste
zemljišča in povezavo v aplikacijo GIS bi dobili orodje za pregledovanje zemljišč, glede
na izbrano vrsto in lego v prostoru.
Vzpostavitev registra lokalnih predpisov
Izdelava registra lokalnih predpisov je pomembna zaradi zagotavljanja preglednosti
veljavnih lokalnih predpisov in odlokov. Dosedanja evidenca, vodena v papirnati obliki, ni
popolna, kar onemogoča sledljivost sprememb predpisov. Katalog veljavnih lokalnih
predpisov mora biti izdelan že zaradi obveščanja občanov o veljavnih občinskih odlokih.
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Vzpostavitev registra obstoječe in načrtovane komunalne infrastrukture
Dosedanja evidenca komunalne infrastrukture se ni sistematično vodila, zato nimamo
zbranih podatkov o legi vseh podzemnih komunalnih vodov. Njihov položaj poznajo
delavci, ki te vode oskrbujejo, kar predstavlja težavo, ker se ti podatki s časom zgubljajo.
Poznavanje natančne lege komunalnih vodov, kot so vodovod in kanalizacije, je
pomembno pri zemeljskih del pri gradnji in vzdrževanju objektov, zaradi preprečevanja
škode na vodih. Zaradi izgubljanja znanja je potrebno k evidentiranju objektov pristopiti
čim prej. Pri vzpostavljanju evidence je potrebno poleg atributnih podatkov o vodu posneti
tudi njegovo lego v prostoru, da bi se jo lahko pregledovalo preko aplikacije GIS. Podatki
o legi se pridobijo iz projektov izvedenih del, kjer je po izvedenih delih izdelan geodetski
posnetek voda oz. je potrebno te podatke posneti na terenu s pomočjo GPS-sprejemnika.
Poleg vodenja podatkov o obstoječih vodih je potrebno evidentirati tudi načrtovane vode,
za katere je izdelana projektna dokumentacija. Poznavanje načrtovanih vodov je
pomembno zaradi predvidevanja potreb po zemljiščih ter izogibanja bodočim konfliktom
pri gradnji. Z informacijo o bodoči legi voda lahko občina predvideva potrebo po
zemljišču in si zemljišče »rezervira« z odlokom o predkupni pravici ali pa ne proda
zemljišča.
Obseg implementacije
Človeški viri
Za vodenje evidenc in registrov niso potrebna nova delovna mesta, evidence se bodo
vzdrževale v okviru rednega dela. Pri prometu z nepremičninami, sprejetju odloka ali drugi
spremembi podatkov, ki se vodijo v evidenci, bo odgovorna oseba za izvajanje postopka
vnesla spremembo v ustrezno evidenco. Pri tem bo potrebno opravljati nadzor nad
ažurnostjo vnašanja, da bi zagotovili ažurne in verodostojne evidence. Večji obseg dela se
bo pojavil ob vzpostavitvi začetne evidence – lahko se ga izvede skozi začasne
prerazporeditve ali z začasno zaposlitvijo novih delavcev.
Pred vzpostavitvijo registrov in evidenc je potrebno izdelati načrt baze podatkov, v kateri
bodo shranjeni podatki. Za izdelavo načrta bo potrebno najeti strokovnjaka. Vzpostavitev
baze podatkov je opisana pod aplikacije. Ocena potrebnega dela za vzpostavitev evidenc:
Evidenca občinskih stanovanj in poslovnih prostorov
80 ur
Evidenca stavbnih zemljišč
1280 ur
Register premoženja
1280 ur
Register lokalnih predpisov
320 ur
Register načrtovane in obstoječe infrastrukture
1280 ur
SKUPAJ
4240 ur
Oprema
Pri vzpostavitvi registrov je potrebno vzpostaviti bazo podatkov za njihovo hranjenje. Za
hranjenje baze podatkov je potrebno izvesti nadgradnjo ali zamenjavo strežnika. Za
vzpostavitev registra obstoječe infrastrukture je potrebno lego obstoječih objektov, za
katere ne obstajajo načrti, ugotavljati z meritvami na terenu. Pri tem je potrebno nabaviti
primerno merilno postajo GPS z dlančnikom, ki omogoča beleženje položaja
infrastrukture. Merilna postaja mora biti združljiva s sistemom GIS.
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Aplikacije
Za hranjenje evidenc in registrov je potrebno vzpostaviti bazo podatkov. Potrebno je
izdelati načrt podatkovne baze, ki mora biti združljiva z obstoječimi aplikacijami, posebno
z aplikacijo za vodenje pisarniškega poslovanja ter z geografskim informacijskim
sistemom. Načrtu sledi izdelava in namestitev podatkovne baze, vključno z aplikacijami za
njeno urejanje.
Usposabljanje
Urejanje baze podatkov se lahko vrši skozi obrazce preko spletnega brskalnika, za
katerega je potrebno minimalno usposabljanje. Za tiste uporabnike, ki bi podatke
pregledovali tudi skozi aplikacijo GIS, je potrebno organizirati usposabljanje za njeno
uporabo.
Lastništvo nad procesi
Za vzdrževanje zbirk podatkov niso predvideni novi poslovni procesi, ampak je to opravilo
del rednih poslovnih procesov, skozi katere se spreminjajo dejstva, opisana v evidencah.
Za zagotovitev ažurnih evidenc je potrebno za vsako od njih določiti skrbnika, ki
odgovarja za ažuriranje podatkov. Poleg skrbništva je potrebno zagotoviti reden nadzor
nad ažuriranjem. Uporabnost in zanesljivost evidenc se lahko doseže samo skozi temeljito
ažuriranje. V primeru pomanjkljivosti podatkov je potrebno ob vsaki uporabi preverjati
njihovo zanesljivost, kar vodi v podvajanje dela in izniči koristi evidenc. Zato je nadzor
zelo pomemben.

Tabela 8: Časovni razpored uvedbe registrov in evidenc
PROCES

LETO/
ČETRTLETJE

Namestitev aplikacije za
upravljanje podatkovnih baz in
usposabljanje
Vzpostavitev evidence
občinskih stanovanj in
poslovnih prostorov
Vzpostavitev evidence
zemljišč, javnega dobrega in
ostalih nepremičnin
Vzpostavitev registra lokalnih
predpisov
Vzpostavitev registra
komunalne infrastrukture
Vir: Ocena avtorja

2006
III. IV.

I.

2007
II.

III.

IV.

X

X

X

X

2008
I.
II.

2009
III. IV.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vzpostavljanje evidenc in registrov se lahko prične takoj po namestitvi aplikacije za
upravljanje baz podatkov in usposabljanju uporabnikov. Največji obseg dela se pojavi pri
vzpostavitvi evidence nepremičnim, kjer je potrebno pregledati obsežno dokumentacijo,
ter pri vzpostavitvi registra komunalne infrastrukture, saj so podatki o dejanskih vodih
pomanjkljivi in jih je potrebno zbirati na terenu.
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Stroški vzpostavitve
Stroški vzpostavitve sistema za upravljanje baze podatkov so minimalni, največji stroški se
pojavijo ob izdelavi načrta vzpostavitve. Sama aplikacija se lahko izvede z brezplačnimi
programi, ki so na voljo, ali z uporabo programskega okolja, za katerega že imamo kupljene
licence (Oracle).
Večji stroški se pojavljajo pri načrtovanju in vzpostavitvi baze podatkov, nabavi potrebne
opreme ter vzpostavljanju evidenc.
Stroški osebja:
Stroški osebja za vzpostavitev evidenc (cena ure 1300,00 SIT)
Evidenca občinskih stanovanj in poslovnih prostorov
Evidenca stavbnih zemljišč
Register premoženja
Register lokalnih predpisov
Register načrtovane in obstoječe infrastrukture

104.000,00 SIT
1.664.000,00 SIT
1.664.000,00 SIT
416.000,00 SIT
1.664.000,00 SIT

Stroški opreme:
Podatkovni strežnik
Merilna postaja GPS

1.800.000,00 SIT
800.000,00 SIT

Stroški aplikacij:
Vzpostavitev sistema baze podatkov
Stroški usposabljanja:
Usposabljanje
SKUPAJ:

500.000,00 SIT
200.000,00 SIT
8.812.000,00 SIT

Tabela 9: Ocena stroškov vzpostavitve registrov in evidenc po letih
Stroški
2006
2007
2008
2009
Osebje
3.016
2.496
Oprema
2.600
Aplikacije
500
Usposabljanje
200
6.116
2.696
Skupaj
Vir: Ocena avtorja

v 000 SIT
Skupaj
5.512
2.600
500
200
8.812

Vložek sredstev za vzpostavitev evidenc je nižji kot pričakovane koristi, z ažurnimi
evidencami bi se zmanjšal obseg dela pri pripravi dokumentacije, ki zahteva podatke o
zemljiščih in ostalem premoženju, vložek v opremo in vzpostavitev evidence za komunalno
infrastrukturo bi se povrnil skozi zmanjšanje poškodb vodov pri gradbenih delih in
povečanjem prihodkov zaradi večjega nadzora nad obračunavanjem nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. Evidenco lokalnih predpisov je potrebno vzpostaviti zaradi potreb pri
vsakdanjem delu kot tudi za zadovoljitev zakona o informacijah javnega značaja.
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6.3. Nadgradnja obstoječega geografskega informacijskega sistema
Cilji nadgradnje GIS-a
Z nadgradnjo geografskega informacijskega sistema bo občina dosegla več ciljev.
Samodejna priprava lokacijskih informacij
Z nadgradnjo baze podatkov registra z vsemi potrebnimi podatki, ki so potrebni pri
izdelavi lokacijske informacije, bi omogočili samodejno pripravo lokacijske informacije z
izbiro želenega zemljišča. Samodejna priprava z obstoječim sistemom ni mogoča, ker v
obstoječih slojih niso zajete vse informacije, sloji pa so zaradi uporabe skenogama plana
nenatančni, zato mora referent pri vsaki parceli preverjati pravilnost podatkov in dvomljive
parcele preverjati na izvirnih kartah.
Ažuriranje podatkov preko spleta
Grafični in atributni podatki, ki so prikazani na obstoječem GIS-u, so bili vneseni leta
2004 in se od takrat niso posodabljali. Zlasti hitro zastarijo podatki o zemljiških parcelah,
ki se ob vsaki delitvi ali združevanju parcel spreminjajo. Starejši kot so podatki, manj so
zanesljivi in pogosteje je potrebno ob iskanju podatkov o zemljišču pridobivati
zemljiškoknjižni izpisek. Podobno zastarevajo tudi ortofoto posnetki, vendar pa ti pri
iskanju informacij niso ključni.
Neposredna povezava GIS-a z državnimi evidencami zaradi zakonodaje in varnosti ni
mogoča, zato bi bilo potrebno sloje z informacijami o zemljiščih periodično osveževati.
Povezava z občinskimi registri
Povezava GIS-a z evidencami in registri, opisanimi v prejšnji točki, bi uporabnikom
informacij občutno olajšala iskanje informacij ob načrtovanju in izvajanju programa
gospodarjenja z zemljišči ter stanovanji in poslovnimi prostori. S pregledom obstoječe in
načrtovane infrastrukture pa bi se občutno povečala učinkovitost priprave projektnih
pogojev h gradbenim načrtom, izdaja soglasij h gradbenim načrtom, izdaja soglasij h
gradbenim delom ter izračun komunalne takse za priključke k stanovanjski hiši. Z
vpogledom v stanje na terenu bi se bistveno zmanjšala škoda, ki ob gradbenih delih
nastane zaradi nepredvidenih podzemnih vodov. Škoda se bo s časom še povečevala, saj se
znanje o obstoječih vodih izgublja.
Povezavo GIS-a s podatki o obračunanem nadomestilu za uporabo je mogoče nadzirati
plačevanje nadomestila, glede na obstoječe objekte, ki so razvidni iz ortofoto posnetka.
Obseg implementacije
Človeški viri
Za izvedbo nadgradnje GIS-a niso potrebni dodatni človeški viri, razen strokovnjakov za
pripravo povezav med bazo podatkov in GIS-om.
Aplikacije
Za omogočanje samodejne priprave lokacijske informacije je potrebo dokupiti modul h
GIS-u, ki bo na podlagi parcelne številke samodejno preveril njeno stanje ter izdelal
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osnutek lokacijske informacije. Samodejna priprava bo mogoča po izdelavi nove
prostorske strategije, ko bodo vsi plani izdelani v elektronski obliki.
Usposabljanje
Za uporabo nadgrajenega sistema GIS bo potrebno usposabljanje uporabnikov za
učinkovito rabo aplikacije. Z nadgradnjo GIS-a bi aplikacijo uporabljali tudi uporabniki z
drugih področij, predvsem z delovnih mest, vezanih na gospodarjenje z nepremičninami.
Tabela 10: Časovni razpored nadgradnje GIS
PROCES

LETO/
ČETRTLETJE

2006
III. IV.

Samodejna priprava
lokacijskih informacij
Nadgradnja GIS sistema
Ažuriranje podatkov preko
spleta
Povezava z občinskimi registri
Vir: Ocena avtorja

I.

2007
II.
III.

IV.

I.

2008
II.
III.

IV.

2009
I.
II.

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

Stroški vzpostavitve
Pri nadgradnji GIS-a se pojavijo stroški namestitve dodatnih registrov v aplikacijo ter stroški
nakupa dodatnega modula za izdelavo lokacijske informacije.
Pri ažuriranju podatkov nastanejo tudi stroški nakupa novih podatkov. Potrebno je upoštevati
tudi stroške usposabljanja novih uporabnikov. Usposabljanje skrbnika aplikacije za vnašanje
novih slojev v GIS ni predvideno, ker do aplikacije dostopamo preko spleta na podlagi
mesečne najemnine.
Stroški aplikacij:
Izdelava lokacijske informacije
Povezava registrov v GIS (namestitev)
Stroški ažuriranja podatkovnih slojev (letno)

opisano v poglavju 6.5.
200.000,00 SIT
300.000,00 SIT

Stroški usposabljanja:
Usposabljanje
SKUPAJ:

100.000,00 SIT
900.000,00 SIT

Tabela 11: Ocena stroškov nadgradnje GISa po letih
Stroški
2006
2007
Aplikacije
300
800
Usposabljanje
100
Skupaj
400
800
Vir: Ocena avtorja
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2008
300
300

v 000 SIT
2009
Skupaj
300
1.700
100
300
1.800

6.4. Ureditev pogojev za plačevanje upravne takse
Cilj ureditve pogojev za plačevanje upravne takse
Z ureditvijo pogojev za plačevanje upravne takse bi predvsem dosegli cilj približanja storitev
občanu in uvajanju občanu prijaznih rešitev.
Omogočanje plačevanja upravne takse v sprejemni pisarni
Občina Ilirska Bistrica nima omogočenega plačevanja uprave takse v sprejemni pisarni, zaradi
česar morajo stranke za plačilo takse kupovati koleke na bližnji pošti. Zaradi tega je oddajanje
vloge do občanov neprijazno, kar zlasti velja za invalidne in onemogle osebe. Z ureditvijo
pogojev za plačevanje upravne takse bi se občanom prihranila pot do poštnega urada, skrajšalo
pa bi se tudi čas oddaje vloge. Plačevanje upravne takse bi bilo potrebno urediti na tak način,
da bi omogočala plačevanje s sodobnimi plačilnimi sredstvi.
Obseg implementacije
Oprema
Za ureditev pogojev za plačevanje upravne takse bi bilo potrebno namestiti terminal POS
za omogočanje plačevanja takse s kreditnimi karticami. Za izpisovanje potrdila je potrebno
namestiti tudi tiskalnik POS.
Aplikacije
Za obračunavanje takse je potrebno nabaviti in namestiti ustrezno aplikacijo za izpis
potrdil in vodenje blagajniškega poslovanja.
Usposabljanje
Za uporabo POS terminala in aplikacije za pisarniško poslovanje je potrebno usposobiti
zaposlene v sprejemni pisarni.
Tabela 12: Časovni razpored ureditve pogojev za plačevanje upravne takse
PROCES

LETO/
ČETRTLETJE

Ureditev pogojev za
plačevanje upravne takse
Vir: Ocena avtorja

2006
III. IV.

I.

2007
II.
III.

IV.

I.

2008
II.
III.

IV.

2009
I.
II.

X

Stroški vzpostavitve
Pri ureditvi pogojev za plačevanje upravne takse nastanejo stroški nabave ustrezne opreme –
terminala POS in tiskalnika POS. Aplikacija za vodenje blagajne je instalirana, njen nakup ni
potreben.
Stroški opreme:
POS tiskalnik
POS terminal (najemnina)

50.000,00 SIT
30.000,00 SIT
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Stroški aplikacij:
Aplikacija za obračun blagajne

uporaba obstoječe aplikacije

SKUPAJ:

80.000,00 SIT

Tabela 13: Ocena uvedbe plačila upravne takse po letih
Stroški
2006
2007
Oprema
80
30
Aplikacije
Skupaj
80
30
Vir: Ocena avtorja

2008
30

v 000 SIT
2009
Skupaj
30
170

30

30

170

6.5. Uvedba namenskih aplikacij
Cilj nabave namenskih aplikacij
Z nabavo in uvedbo namenskih aplikacij želimo doseči cilje učinkovitega izvajanja poslovnih
procesov in informacijske podprtosti poslovnih procesov ter racionalizirati in časovno skrajšati
poslovne procese. V nadaljevanju pa so navedeni in opisani konkretni cilji ukrepa.
Uvedba namenske aplikacije za izdelavo lokacijske informacije
Cilji uvedbe namenske aplikacije so bili že opisani v točki Nadgradnja GIS-a.
Uvedba aplikacije za znižano plačilo vrtca
Z uvedbo aplikacije za znižano plačilo vrtca bi se informacijsko podprlo izvajanje tega
poslovnega procesa. Z informacijsko podprtostjo bi dosegli hitrejše in učinkovitejše izvajanje
procesa. Aplikacijo je izdelala Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter
je občinam na voljo brezplačno. Aplikacija deluje kot spletna aplikacija na državnem
strežniku, tako da ima zagotovljene vse varnostne pogoje za samodejno pridobivanje podatkov
iz uradnih evidenc in za uvedbo elektronskega obrazca za oddajo vloge.
Uvedba aplikacije za obračun zdravstvenega zavarovanja
Z uvedbo aplikacije za obračun zdravstvenega zavarovanja bi informacijsko podprli ta
poslovni proces, saj je izpolnjevanje obrazcev in mesečnega obračunavanja višine nadomestila
zamudno. Z enkratnim vnosom podatkov o zavarovani osebi je pripravljena podlaga za
izpolnjevanje obrazca, hkrati pa je prejemnik zabeležen v evidenci, ki omogoča samodejno
obračunavanje višine mesečnega nadomestila in vodenje podatkov o zavarovanih osebah.
Uvedba aplikacije za izvajanje naročil male vrednosti
Z uvedbo aplikacije za podporo izvajanju javnih naročil bi se uvedlo podporo pripravi in
vodenju dokumentacije, potrebne za izvajanje javnih naročil male vrednosti, hkrati pa bi se
zagotovilo enotno evidentiranje postopkov naročanja in vodenja dokumentacije.
Uvedba in izdelava aplikacij za druge poslovne procese
Značilnost poslovanja občine je široko področje poslovanja, zaradi česar se izvaja veliko
število različnih poslovnih procesov, ki se izvajajo v premajhnem številu, da bi bilo zanje
smiselno izdelati namensko aplikacijo, ali pa bi uvedba aplikacije prinesla prevelike stroške,
glede na koristi. To so zlasti postopki kot izplačilo enkratnega prispevka za novorojence,
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izdaja potrdila o oddaljenosti od kraja študija, najem zemljišča, zakup zemljišča, priprava
gradiva za občinski svet in podobno. Informacijsko podporo takih poslovnih procesov bi bilo
smiselno izdelati skozi program za upravljanje baz podatkov (npr. Access), v katerem se glede
na poslovni proces pripravi obrazec za vnos podatkov, na podlagi tega pa aplikacija izdela
poročilo – predlog sklepa oziroma odločbe. Hkrati z izdelavo dokumenta lahko aplikacija
samodejno ustvari vnos v bazo podatkov, kjer se registrira izdaja določenega dokumenta ali se
na podlagi dokumenta izvede sprememba podatkov v evidenci. Pregledovanje podatkov bi se
prav tako izvajalo skozi spletni brskalnik, ki bi bil lahko oblikovan kot interni spletni portal in
bi se lahko naprej razvijal v intranetni portal.
Obseg implementacije
Oprema
Za vzpostavitev namenskih aplikacij ni predvidena nabava dodatne strojne opreme.
Aplikacije
V sklopu ukrepa je predvidena nabava aplikacije za samodejno pripravo lokacijskih
informacij, za obračun znižanega plačila vrtca, aplikacije za obračun zdravstvenega
zavarovanja, izvajanje naročil male vrednosti ter aplikacije za upravljanje baz podatkov.
Usposabljanje
Za uporabo vseh aplikacij je potrebno izvesti usposabljanje uporabnikov, ki bi zagotovilo
celovito rabo možnosti aplikacij.
Tabela 14: Časovni razpored uvedbe namenskih aplikacij
PROCES

LETO/
ČETRTLETJE

Namestitev aplikacije za
izdelavo lokacijskih informacij
Namestitev aplikacije za
obračun znižanega plačila
vrtca
Namestitev aplikacije za
obračun zdrav. zavarovanja
Namestitev aplikacije za
izvajanje javnih naročil male
vrednosti
Namestitev aplikacije
upravljanje baz podatkov
Vir: Ocena avtorja

2006
III. IV.

I.

2007
II.
III.

IV.

I.

2008
II.
III.

IV.

2009
I.
II.

X
X

X
X

X

Stroški vzpostavitve
Pri namestitvi namenskih aplikacij za podporo poslovnim procesom nastanejo stroški nakupa
aplikacije ter stroški usposabljanja zaposlenih. Aplikacija za obračun znižanega plačila vrtca je
bila izdelana po naročilu službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter je
občinam na voljo brezplačno.
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Stroški aplikacij:
Izdelava lokacijske informacije
Znižano plačilo vrtca
Obračun zdravstvenega zavarovanja
Aplikacija za obračun takse (blagajna)
Aplikacija za izvajanje JNMV
Aplikacija za upravljanje podatkovnih baz
Stroški usposabljanja:
Stroški usposabljanja
SKUPAJ:

200.000,00 SIT
brezplačno
200.000,00 SIT
uporaba obstoječe aplikacije
uporaba obstoječe aplikacije
opisano v podpoglavju 6.2

200.000,00 SIT
400.000,00 SIT

Tabela 15: Ocena stroškov uvedbe namenskih aplikacij po letih
Stroški
2006
2007
2008
Osebje
Oprema
200
200
Aplikacije
Usposabljanje
100
100
Skupaj
300
300
Vir: Ocena avtorja

2009

v 000 SIT
Skupaj
400
200
600

6.6. Uvedba sistema za vodenje projektov
Cilj uvedbe sistema za vodenje projektov
Cilj uvedbe sistema za vodenje projektov je izboljšati kakovost storitev ter povečati nadzor
nad izvajanjem poslovnih procesov.
Namestitev sistema za vodenje projektov
Med poslovnimi procesi občine se pogosto pojavljajo večji projekti, na katerih sodeluje več
zaposlenih. To se zlasti dogaja pri večjih infrastrukturnih projektih, izdelavi programov
upravljanja premoženja, izdelavi razvojnih načrtov, pri načrtovanju proračuna ter pripravi
zahtevnejših dokumentacij.
Za izvajanje projekta je ponavadi zadolžena eno oseba, ki po potrebi pri svojem delu sodeluje
s sodelavci v neformalnih delovnih skupinah. Zaradi tega je brez ustreznega nadzorovanja – s
tem sta uspeh projekta in njegova kakovost odvisna od zavzetosti posameznikov, ki sodelujejo
v njem.
Za uspešno vodenje projekta je potrebno reorganizirati poslovne procese na način, ki bo
omogočal jasno delegiranje obveznosti ter nadzor nad izvajanjem projektov. Delovne procese
se informacijsko podpre z orodji za skupinsko delo, ki omogočajo načrtovanje izvajanja
projekta, dodeljevanje posameznih nalog članom skupine, delo na skupnih dokumentih,
organiziranje sestankov ter opominjanje na roke ter nadzor nad opravljanjem nalog.
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Obseg implementacije
Aplikacije
Za vzpostavitev sistema vodenja projektov je potrebno kupiti in namestiti aplikacijo za
vodenje projektov. Aplikacijo se namesti vsem zaposlenim, ki sodelujejo v skupinskih
projektih.
Usposabljanje
Za učinkovito rabo aplikacije je potrebno vse njene uporabnike usposobiti za njeno
uporabo. Poleg usposabljanja za samo delo je potrebno izvesti usposabljanje zaposlenih za
delo v skupini in vodenje projektov ter usposabljanje odgovorne osebe za nadzor nad
projektnim delom.
Lastništvo nad procesi
Uvedba sistema za vodenje projektov ter usposabljanje zaposlenih za skupinsko delo je
osnova za vzpostavitev načrtovanega skupinskega dela. Z delegiranjem odgovornosti za
izvedbo projekta ter nadzorom nad njegovim izvajanjem se ustvari zavedanje lastništva
nad projektom, ki zaposlene motivira h kvalitetnejšemu delu. Za uspeh sistema je ključen
nadzor nad izvajanjem in upoštevanje doseženih rezultatov projektov.
Tabela 16: Časovni razpored uvedbe sistema za vodenje projektov
PROCES

LETO/
ČETRTLETJE

2006
III. IV.

I.

Namestitev sistema za vodenje
skupinskega dela
Usposabljanje zaposlenih
Vir: Ocena avtorja

2007
II.
III.

IV.

I.

2008
II.
III.

IV.

2009
I.
II.

X
X

X

Stroški vzpostavitve
Pri vzpostavitvi sistema nastanejo stroški nakupa aplikacije za vodenje skupinskega dela ter
stroški usposabljanja osebja. Z vzpostavitvijo aplikacije se poveča preglednost nad izvajanjem
projektov ter doseženimi rezultati. Menim, da je uvedba aplikacije nujna za izboljšanje
nadzora in motiviranje skupinskega dela. Financiranje večjih infrastrukturnih projektov se
vedno bolj izvaja skozi razpise velikih skladov, ki zahtevajo natančno pripravo vloge za
sredstva ter časovno usklajeno izvajanje projekta in objavljanje poročil. Iz tega vidika bo
obvladovanje skupinskega dela vedno bolj pomembno.

Stroški aplikacij:
Aplikacija za skupinsko delo

800.000,00 SIT

Stroški usposabljanja:
Stroški usposabljanja

200.000,00 SIT

SKUPAJ:

1.000.000,00 SIT
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Tabela 17: Ocena stroškov uvedbe sistema za vodenje projektov po letih
Stroški
2006
2007
2008
2009
Aplikacije
800
Usposabljanje
200
Skupaj
1.000
Vir: Ocena avtorja

v 000 SIT
Skupaj
800
200
1.000

6.7. Izdelava varnostne politike in ustrezna nadgradnja informacijskega
sistema
Cilj izdelave varnostne politike
Cilj izdelave varnostne politike je zagotavljanje varnosti podatkov in kontinuiranega
poslovanja. V občini Ilirska Bistrica se zaradi kampanjske gradnje in načrtovanja
informacijskega sistema ni posvečalo posebne pozornosti zagotavljanju varnosti delovanja
sistema. Posledično občina nima zagotovljenih celovitih ukrepov varovanja informacijskega
sistema. V sklopu varovanja je potrebno zagotoviti ukrepe za varovanje informacijske in
komunikacijske tehnologije, pa tudi za varovanje dokumentov v papirnati obliki. Celovita
varnostna politika obravnava tako varovanje podatkov pred izgubo in nepooblaščenim
ravnanjem kot tudi ravnanje ob izrednih dogodkih. Varnostna politika mora zagotoviti
zaupnost, celovitost in razpoložljivost informacij.
Načrtovanje in vzpostavitev varnostne politike
V sklopu načrtovanja varnostne politike je potrebno določiti pristop k oceni tveganja, poiskati
relevantna tveganja in izvesti njihovo oceno. Na podlagi te ocene je potrebno poiskati in
ovrednotiti možna ravnanja s tveganji ter izbrati ustrezno nadzorstvo za zmanjševanje tveganj.
Glede na rezultate preverjanja se izdela izjavo o primernosti nadzorstev, to pa mora odobriti
vodstvo organizacije.
Vpeljava in izvajanje varnostne politike
V sklopu vpeljave varnostne politike se oblikuje načrt ravnanja s tveganji, ki vključuje
prednostno listo upravljanja varnostnih tveganj, vključno s terminskim planom uvedbe ter s
seznamom predlaganih nadzorstev za zmanjševanje tveganja. Vrsta nadzorstev je odvisna od
tveganj, mnenja vodstva ter razpoložljivih finančnih sredstev.
Po vpeljavi sistema je potrebno izvesti usposabljanje za ozaveščanje zaposlenih. Med
delovanjem je potrebno sistem ustrezno voditi in nadzorovati.
Spremljanje in preverjanje varnostne politike
Za zagotavljanje učinkovitosti sistema varovanja je le-tega potrebno kontinuirano pregledovati
in izboljševati. Med pregledovanjem se preverja učinkovitost nadzorovanja ugotovljenih
tveganj in ugotavljati potrebo po usklajevanju sistema varovanja s spremembami v okolju.
Vzdrževanje in izboljšanje varnostne politike
Po uvedbi informacijske politike se vedno vključujejo izboljšave ter vpeljava korektivnih in
preventivnih ukrepov. Raven ukrepov se določi na podlagi komuniciranja in usklajevanja z
vodstvom podjetja.
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Dokumentiranje varnostne politike
V okviru vzpostavitve varnostne politike se pripravi njeno dokumentacijo, ki vključuje krovne
varnostne politike in cilje, definicijo obsega, poročila o ocenah tveganj in načrt ravnanja s
tveganji, izjave o primernosti nadzorstev, dokumentiranih postopkov in navodil ter zapisnikov
in dnevnikov ustvarjanja varnostne politike. Dokumentacija mora biti potrjena s strani vodstva
in biti na razpolago osebju, kateremu je namenjena. Dokumentacijo se redno vzdržuje in
posodablja glede na spreminjanje varnostne politike.
Obseg ukrepa
Človeški viri
Za vzpostavitev sistema varnostne politike je potrebno opraviti varnostno presojo tveganj.
Za oblikovaje varnostne politike je potrebno zagotoviti ustrezno osebje, ki se ga lahko
imenuje izmed zaposlenih, hkrati se določi nalogo priprave varnostne politike. Za njeno
pripravo lahko občina najame zunanje strokovnjake.
Oprema
Ob varnostni presoji organizacije se izdela načrt nadzorovanja tveganj; ta naj zajema tudi
potrebno opremo za zagotavljanje varnosti informacijskega sistema.
Usposabljanje
Za učinkovito izvajanje varnostne politike je potrebno izvesti usposabljanje za osveščanje
zaposlenih o varnostnih tveganjih ter ukrepih za zmanjševanje tveganja.
Lastništvo nad procesi
Za uvedbo varnostne politike je ključnega pomena motiviranje zaposlenih za njeno
izvajanje ter nadzorovanje upoštevanja varnostnih ukrepov.
Tabela 18: Časovni razpored izdelave varnostne politike
PROCES

LETO/
ČETRTLETJE

Načrtovanje in vzpostavitev
varnostne politike
Vpeljava in izvajanje
varnostne politike
Spremljanje in preverjanje
varnostne politike
Dokumentiranje varnostne
politike
Vir: Ocena avtorja

2006
III. IV.

I.

2007
II.
III.

IV.

I.

2008
II.
III.

IV.

2009
I.
II.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stroški vzpostavitve
Pri vzpostavitvi varnostne politike nastanejo stroški dela zaposlenih ali zunanjih
strokovnjakov za izvedbo varnostne presoje ter cena opreme za zagotavljanje ukrepov za
zmanjšanje tveganj. Uvedba varnostne politike je nujna za zagotavljanje nemotenega
poslovanja organizacije ter za preprečevanje nepooblaščene rabe podatkov. Postopek uvedbe
varnostne politike določa standard ISO 17799, na podlagi katerega je Center Vlade za
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informatiko izdelal delovanju javne uprave prilagojena priporočila za uvedbo varnostne
politike Ta vsebujejo osnutke dokumentov varnostne politike ter priporočila za ravnanje v
varnostno tveganih razmerah. S pomočjo priporočil je mogoče racionalizirati postopek
izdelave varnostne politike.
Stroški vzpostavitve predvidevajo izdelavo programa varnostne politike s strani zunanjega
izvajalca, ob hkratnem usposabljanju zaposlenih, tako uporabnikov informacijskega sistema
kot tudi zaposlenih, ki bodo v bodoče skrbeli za nadgrajevanje varnostne politike. Stroški
osebja niso predvideni, ker ne bo zaposlenega, ki bi izključno izvajal tovrstne aktivnosti,
ampak bo skrb za varnostno politiko opravljal v sklopu rednega dela.
Stroški osebja:
Spremljanje in preverjanje varnostne politike se bosta izvajala v sklopu rednega dela.
Stroški zunanjih strokovnjakov:
Priprava varnostne politike
Stroški usposabljanja:
Stroški usposabljanja
SKUPAJ:

1.000.000,00 SIT

600.000,00 SIT
1.600.000,00 SIT

Tabela 19: Ocena stroškov izdelave varnostne politike po letih
Stroški
2006
2007
2008
Osebje
Zunanji strokovnjaki
1.000
Usposabljanje
400
100
Skupaj
1.400
100
Vir: Ocena avtorja

2009

100
100

v 000 SIT
Skupaj
1.000
600
1.600

6.8 Skupni stroški
V nadaljevanju je podan seštevek stroškov po letih za vsako predlagano rešitev. Stroški se v
največji meri pojavljajo v prvih dveh letih uvajanja načrtovanih rešitev, ker se v teh letih
vzpostavlja prostorske pogoje, strojno opremo in aplikacije za informacijsko podporo
poslovnih procesov. Visoki stroški se pojavljajo tudi pri rešitvi vzpostavitev registrov in
evidenc. Ti stroški so povezani z veliko dela, ki ga je potrebno izvesti za zbiranje podatkov in
njihovo vnašanje v registre. V prvem letu so ti stroški še večji zaradi nakupa novega strežnika
z dovolj velikimi kapacitetami, ki je pogoj za izvedbo rešitve, opreme za merjenje lokacije
infrastrukture ter zaradi vzpostavitve baze podatkov s potrebnimi vmesniki za njeno delovanje
in vzdrževanje.
Čeprav so stroški vzpostavitve registrov visoki, se bodo izplačali skozi časovne prihranke pri
vsakodnevnemu poslovanju, ko uporabniki informacij ne bodo izgubljali časa za iskanje
informacij ali njihovo naročanje od zunanjih institucij.
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Tabela 20: Ocena skupnih stroškov prenove informacijskega sistema po letih
v 000 SIT
Stroški
2006
2007
2008
2009 Skupaj
Uvedba informacijske pisarne
1.460
1.460
Vzpostavitev registrov, evidenc
6.116
2.696
8.812
Nadgradnja GIS
400
800
300
300
1.800
Ureditev pogojev za plačevanje upravne
80
30
30
30
170
takse
Uvedba namenskih aplikacij
300
300
600
Uvedba sistema za vodenje projektov
1.000
1.000
Izdelava varnostne politike
1.400
100
100
1.600
Skupaj
8.356
5.926
730
430 15.442
Vir: Ocena avtorja
Visoki stroški opreme se pojavijo še pri rešitvi uvedba informacijske pisarne, kjer je potrebno
zagotoviti prostorske pogoje in primerno opremo za delovanje pisarne.
Zgoraj navedeni stroški so, kot je bilo že navedeno, ocena dejanskih stroškov uvedbe
načrtovanih rešitev. Za podrobno opredelitev stroškov je potrebno vsako rešitev podrobneje
razdelati ter s pomočjo metode prenove poslovanja določiti način delovanja prenovljenega
poslovnega procesa. Na podlagi tako opredeljenega poslovnega procesa se lahko natančno
načrtuje informacijske potrebe, ki so osnova za ugotavljanje potrebne strojne in programske
opreme.

7. ZAKLJUČEK
Javna uprava je bila v preteklosti vedno konzervativna glede prenavljanja in prilagajanja
svojega delovanja novim pojavom v okolju. Razlog za konzervativnost leži v delovanju
uprave, ki se bistveno razlikuje od delovanja podjetij v konkurenčnem okolju. Podjetja so
zaradi pogojev na tržišču prisiljena iskati nove poti za prodor na trg ter reorganizirati svoje
delovanje z namenom racionalnejšega in učinkovitejšega poslovanja in to kljub tveganju, da
lahko ob neuspešnem poizkusu propade. V podjetju so tako cenjene nove ideje, ki mu
pomagajo zagotoviti delovanje na trgu.
Delovanje javne uprave pa ima drugo osnovo. Sredstva za delovanje so zagotovljena z davki,
ki so stabilen vir prihodka, meje delovanja pa so administrativno določene z državnimi
mejami, ki se počasi spreminjajo. Vodstvo organizacij javne uprave se zaveda svoje
odgovornosti glede ravnanja z davkoplačevalskim denarjem in zato želi zagotoviti njegovo
gospodarno rabo. Gospodarnost zagotavlja s podrobnim nadzorom in kontrolo, ki obvladuje
vse procese v organizaciji. Inovacije pri poslovnih procesih niso zaželene, ker vodijo k
zmanjšanemu nadzoru nad delovanjem. V organizacijah javne uprave tako namesto kulture
omogočanja, ki spodbuja inovacije v prid učinkovitejšega in racionalnejšega poslovanja, vlada
kultura nadziranja, ki podrobno nadzoruje vse poslovne procese.
S pojavom novih tehnologij v zadnjih letih se je temeljito spremenil način poslovanja tako
gospodarstva kot tudi javne uprave. S prehodom iz industrijske družbe v informacijsko so
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delovni procesi vedno bolj odvisni od sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije.
Hkrati z novo tehnologijo so se pojavila tudi nova orodja za upravljanje organizacije. Javna
uprava se je začela zavedati pomembnosti prenove poslovanja v skladu z novimi zmogljivosti.
Razvila se je pojem e-uprave – elektronsko podprtega interaktivno izvajanja notranjih in med
organizacijskih procesov na način, ki zahteva korenito spremembo v zadnjih desetletjih v javni
upravi prevladujoče poslovne doktrine (Kovačič, Groznik, Ribič, 2005).
Za uvedbo e-uprave ni dovolj informacijsko podpreti izvajanja obstoječih procesov. Takšno
ravnanje privede le k večanju nepreglednosti poslovanja in vodi v neuspeh projekta prenove.
Za uspešno uvedbo informacijske podpore je nujno potrebno tudi reorganizirati strukturo
ustanove, ki mora biti podrejena učinkovitemu izvajanju poslovnih procesom.
V specialističnem delu sem podrobno preučil metodološke osnove strateškega načrtovanja
cilje, poslanstvo in naloge občine Ilirska Bistrica kot tudi strateške dokumente občine in
nacionalne usmeritve glede e-uprave. Na podlagi ugotovljenih usmeritev in posebej ključnih
dejavnikov uspeha sem določil in preučil ključne procese v občini ter oblikoval rešitve za
izboljšanje poslovanja, v skladu z novimi zmožnostmi, ki jih nudi informacijska in
komunikacijska tehnologija.
Za ugotovljene rešitve, ki so osnova strategije prenove informacijskega sistema, sem podrobno
opisal cilje njihove uvedbe ter ocenil potrebna sredstva za njihovo uvedbo. Pri vsaki rešitvi
sem predvidel ukrepe za njeno uvedbo ter opredelil rok za njihovo uvedbo.
V nalogi sem ugotovil, da je mogoče izvesti prenovo informacijskega sistema z nizkimi
stroški, ker je večino potrebne opreme in aplikacij že v organizaciji. Na nizke stroške v veliki
meri vplivajo tudi projekti državne uprave, ki v skladu z akcijskim načrtom izvaja projekte v
podporo informatizacije občin. Kot rezultat teh projektov je izgradnja državnega
informacijskega omrežja HKOM, na katerega se priključujejo tudi občine in ki zagotavlja
varno komunikacijo med državo in občinami, vpeljava sistema elektronskih obrazcev, ki se
nahaja v prvi fazi delovanja ter izdelava aplikacije za obračun nizkega plačila vrtcev, ki je
brezplačno na voljo vsem občinam. Z izgradnjo podpornih aplikacij, ki delujejo na centralni –
državni ravni, je javna uprava omogočila vključevanje bolj in manj razvitih občin, ki do
aplikacije dostopajo preko svetovnega spleta oziroma z njimi komunicirajo preko elektronske
pošte.
Razvoj elektronskega poslovanja lokalnih skupnosti je na začetku, vendar lahko pričakujemo
njegov hiter razvoj. To lahko predvidevamo glede na dosedanji razvoj elektronskega
poslovanja na državni ravni, glede na nove strategije in usmeritve ter pozornost, ki jo država
posveča temu področju. Zato je za občine nujno, da že sedaj začnejo prilagajati svojo
organizacijo novemu načinu poslovanja.
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Dovoljenja za uporabo občinskih prostorov
Upravljanje s preostalim občinskim premoženjem
Upravljanje z deleži na kapitalu pravnih oseb
Upravljanje z denarnimi sredstvi
Upravljanje s pravicami
Upravljanje s premičninami
Vodenje registra s področja nepremičnim
Najemi občinskih stanovanj
Najemi poslovnih prostorov
Najemne pogodbe vseh stanovanj občanov
Sklad stavbnih zemljišč
Upravniki stanovanj
Družbene dejavnosti
Pripravljanje okvirjev delovanja na področju družbenih dejavnosti
Pripravljanje odlokov na področju družbenih dejavnosti
Pripravljanje pravilnikov in meril na področju družbenih dejavnosti
Usklajevanje programov in cen
Plan financiranja in spremljanja področja družbenih dejavnosti
Spremljanje področja kulture javnega pomena
Spremljanje področja otroškega varstva
Spremljanje področja šolske javne mreže
Spremljanje področja raziskovalne dejavnosti/visokošolskega
izobraževanja
Spremljanje področja zdravstvenega zavarovanja
Spremljanje področja socialnega varstva
Spremljanje področja športne in rekreativne dejavnosti javnega
pomena
Spremljanje področja humanitarnih dejavnosti
Podeljevanje koncesij na področju družbenih dejavnosti
Opravljanje neurgentnih povezav
Lekarniška dejavnost
Sofinanciranje projektov
Priprava programa javnih del
Razpis za nadomestitev dela plače pripravnikov
Sofinanciranje obnove in postavitve spomenikov
Sofinanciranje kulturnih dejavnosti
Sofinanciranje športnih programov
Javni zavodi
Imenovanje predstavnikov občine v svet zavoda
Mnenje k imenovanju direktorja
Sociala
Priprava programa javnih del
Izdaja odločbe za prekop posmrtnih ostankov
Povračilo pogrebnih stroškov
Stroški oskrbnine v zavodih
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1.4.6.5.
1.4.6.6.
1.4.6.7.
1.4.6.8.
1.4.6.9.
1.4.6.10.
1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.2.
1.5.2.1.
1.5.3.
1.5.3.1.
1.5.3.2.
1.5.3.3.
1.5.4.
1.6.
1.6.1.
1.6.1.1.
1.6.1.2.
1.6.2.
1.6.2.1.
1.7.
1.7.1.
1.7.1.1.
1.7.1.2.
1.7.1.3.
1.7.1.4.
1.7.2.
1.7.2.1.

Enkratno denarno nadomestilo za novorojenca
Plačilo družinskega pomočnika
Pomoč na domu
Prijava v zdravstveno zavarovanje
Znižano plačilo vrtca
Subvencioniranje šole v naravi, malice
Upravljaje z okoljem in prostorom
Izdelovanje občinskih planov za razvoj
Vloga za spremembo namembnosti zemljišča
Priprava osnov za prostorske izvedbene akte
Izdelava prostorske strategije
Izdajanje informacij, mnenj, potrdil in soglasij
Izdaja kartografske dokumentacije
Lokacijska informacija za promet z nepremičninami
Lokacijska informacija za gradnjo
Izdelovanje študij, programov, odlokov na področju varstva okolja
Nadzor nad izvajanjem občinskih odlokov
Izvajanje komunalnega nadzora
Izdelava odločb za komunalne takse na osnovi prijave
Obračunavanje komunalnih taks
Izvajanje inšpekcijskih nadzorov
Izdajanje inšpekcijskih odločb
Zaščita, reševanje, civilna zaščita
Zaščita, reševanje in civilna obramba
Načrtovanje delovanja civilne zaščite
Evidentiranje in razpored pripadnikov
Usposabljanje in vaje pripadnikov
Alarmiranje, reševanje
Požarna varnost
Delitev sredstev požarnega sklada

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.4.
2.1.4.1.
2.1.4.2.
2.1.4.3.

Splošni procesi
Organiziranje dela občinske uprave
Urejanje kadrovskih zadev
Izvedba natečajev za zaposlitve
Počitniško delo
Evidenca prisotnosti
Zagotavljanje delovanja informacijskega sistema
Nabavljanje opreme
Vzdrževanje opreme
Izdelovanje računalniških aplikacij
Zagotavljanje strokovne pomoči uporabnikom
Zagotavljanje standardov kakovosti in dela
Izvajanje korektivnih ukrepov
Izvajanje internega izobraževanja
Tehnično podporne funkcije
Vožnja in tehnično vzdrževanje vozil
Nabavna funkcija
Funkcija administrativne podpore
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2.1.5.
2.1.6.
2.1.6.1.
2.1.6.2.
2.1.6.3.
2.1.6.4.
2.1.6.5.
2.1.7.
2.1.7.1.
2.1.7.2.
2.1.7.3.
2.1.7.4.
2.1.7.5.
2.1.7.6.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.3.3.
2.2.3.4.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.2.2.
2.3.2.3.
2.3.2.4.
2.3.2.5.
2.3.2.6.
2.3.2.7.
2.3.2.8.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.2.1.
2.4.2.2.
2.4.2.3.
2.4.2.4.
2.4.3.
2.4.3.1
2.4.3.2.
2.4.3.3.
2.5.
2.5.1.1.

Urejanje notranje organizacije
Planiranje, nadzor in izvajanje programov dela
Priprava programa dela uradov
Priprava proračuna
Priprava razvojnih programov
Nadziranje izvajanja dela in razvojnih programov
Nadziranje izvajanja proračuna
Organizacija dela sprejemne pisarne
Sprejemanje vlog in izjav občanov
Enotno klasificiranje prejetih dokumentov
Distribucija dokumentarnega gradiva po uradih
Informiranje strank o stanju vlog
Zagotavljanje obrazcev – vlog občana
Arhiviranje dokumentov
Funkcije župana
Izvajanje protokolarnih zadev in mednarodno sodelovanje
Organizacija in delovanje občinskega sveta
Organizacija sej in delovnih teles
Vodenje sej občinskega sveta
Seje nadzornega sveta
Komuniciranje z javnostjo
Tiskovne konference
Objavljanje biltenov
Objavljanje preko spletnega mesta
Razgovori z občani, sprejem vlog, pobud in pritožb
Finančno računovodsko področje
Finančno planiranje
Finančna operativa
Plače
Računovodstvo
Osnovna sredstva
Obresti
Potni nalogi
Blagajna
Elektronsko poslovanje z APP
Finančno poslovanje krajevnih skupnosti
Izvajanje investicij in nadzor
Pridobivanje soglasij za investicije
Izvajanje postopkov javnega naročanja
Priprava sklepa o začetku
Razpis javnega naročila
Izbor ponudnika
Izvedba investicije
Spremljanje investicije, nadzor
Izdelava projektne dokumentacije
Investicije v lokalne ceste in njihovo opremo
Urejanje geodetskega stanja cesta
Pravna podpora za občinske postopke
Reševanje sodnih postopkov
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2.5.1.2.
2.5.2.3.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.3.1.

Priprava splošnih aktov
Reševanje splošnih zadev ter pritožb občanov in organizacij
Organizacija in izvedba volitev
Redne volitve v občinske organe
Izredne volitve v občinske organe
Referendumi
Referendumi za ustanovitev naselja
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Priloga III: Matrika problemov pri izvajanju ključnih poslovnih procesov in predlaganih rešitev

Uvedba
informacijske
pisarne,
povezava z
državo

Ureditev
pogojev za
plačevanje taks

Ni možnosti plačila takse na občini

R

R

Ni na voljo ustreznih prostorov

O

Odpor spremembi delovnega mesta

O

Upiranje nadzoru

O

Pomanjkanje ustreznih znanj

O

Izvajanje postopka je odvisno od enega referenta

R

Problemi \ Rešitve

Nadgradnja
obstoječega
sistema GIS

Povezava baz
podatkov

Vzpostavitev
registra
odlokov,
premoženja,
evidenc

Uvedba sistema
za vodenje
projektov

Uvedba
namenskih
aplikacij

Izdelava
varnostne
politike in
ustrezna
nadgradnja
info sistema

Izdelava
strategije
razvoja

R

O
O

O

O

Ni enotne evidence premoženja, zbiranje podatkov je odvisno od referenta

R

R

Obsežna priprava podatkov, potrebne redne posodobitve

O

O

O

O

Raznovrstni politični interesi odločevalskih teles

O

Izdelane aplikacije ne podpirajo vseh zahtev

O

Ni mogoče dnevno ažuriranje parcelnih mej z GURS

O

O

Podvajanje zbiranja podatkov

O
R

Raznovrstni podatki, ni ugotovljenih informacijskih potreb

O

Nezdružljivost evidenc

R

Ni evidence vzdrževanj

O
R

O

R

Ni pregleda obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture

R

Vsi referenti nimajo dostopa do GIS-a

R

Evidence kulturne dediščine ni v GIS-u

R

R

Ni sistematičnega hranjenja in varovanja občinskih podatkov

R

Ni skupne oz. združljive baze podatkov

R

Zamudno iskanje podatkov o zemljiščih

R

R

Ni evidence razpoložljivih zemljišč za prodajo

R

R

Ni registra veljavnih občinskih odlokov
Zamudno zbiranje obveznih prilog k vlogam

R

Vloge in informacije o stanju se ne posredujejo na enem mestu

R

R

R
R

Pomanjkanje strategije delovanja občine – neusklajeni razvojni procesi

R
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R

Računalniške aplikacije se nabavljajo brez ugotavljanja povezljivosti

R

Ni nadzora nad opravljanjem zahtevnejših nalog
Ni administrativne podpore

R
R

R

R

Porabniki sredstev nimajo pregleda nad razpoložljivimi sredstvi v proračunu
Sprejemanje vlog občanov ni poenoteno

R

Stanje vlog ni centralno spremljano

R

Gradiva za seje ni na voljo v elektronski obliki
Neredno objavljanje novic na spletni strani
Uporabniki nimajo dostopa do računovodskih evidenc

R

Javna naročila niso informacijsko podprta
"Ročno" reševanje vlog, ni možnosti elektronskih storitev

R
R

R

R

R – presečišče predlagane rešitve in problema, ki ga rešuje
O – presečišče predlagane rešitve in problema, ki omejuje njeno uvedbo
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Priloga IV: Modeliranje poslovnih procesov
Opisovanje poslovnih procesov je težavno opravilo. Pri tem nastanejo težave zaradi
drugačnega ozadja oseb, ki sodelujejo v njem, kar privede do nesporazumov pri razumevanju
poteka procesa. To je zlasti problematično pri načrtovanju prenove poslovanja, kjer se na eni
strani pojavlja laičen uporabnik, ki opisuje proces z laičnimi besedami in programerja na drugi
strani, ki mora ta opis pretvoriti v delujočo aplikacijo. Od takšne aplikacije se pričakuje
podporo poslovnega procesa na način, kot to pričakuje uporabnik.
Za predstavitev poteka procesa se zato uporablja tehnika modeliranja. Modeliranje je
snovanje, izdelava in uporaba nekega modela. Model splošno opredeljujemo kot sliko
izvirnika, ki jo ustvarimo in uporabimo kot sredstvo za pridobivanje spoznanj, prenos znanj in
preizkušanje brez tveganja za izvirnik (Kovačič, Bosilj Vukšič, 2005, str. 177).
Prednost uporabe tehnike modeliranja je grafični prikaz delovanja poslovnega procesa, kar
približa tehnično gledanje procesa uporabniku, ki na ta način lažje sodeluje pri ugotavljanju
neskladij med modelom in dejanskim procesom v organizaciji.
S pomočjo modela si ustvarim celotno sliko procesa, odkrivamo slabosti v procesu ter
načrtujemo prenovo procesa.
Tehnika modeliranja
Za modeliranje poslovnih procesov obstaja več vrst tehnik, ki so se razvile skupaj z razvojem
informatike. Pri modeliranju poslovnih procesov bom uporabil simbole jezika BPML –
Buisness Process Modeling Language – ali jezika za modeliranje poslovnih procesov. Modele
bom izdeloval s pomočjo programa Microsoft Visio. Elementi, ki sestavljajo model, so
prikazani v sliki 2.
Postopek modeliranja
Modeliranje poslovnih procesov bo zaokroženo izvedeno za posamezno možno rešitev, ki je
bila ugotovljena med analiziranjem ugotovljenih problemov in rešitev. Obsegalo bo vse
procese, ki so povezani z določeno rešitvijo oziroma jih določena rešitev spreminja.
Pri modeliranju poslovnih procesov se najprej analizira in prikaže obstoječi poslovni proces.
Proces je potrebno prikazati do takšne ravni, da so jasno določene vse aktivnosti, ki vodijo do
želenega rezultata. Analizira se pretok informacij v procesu. Tako izdelan model je slika
dejanskega stanja. Pri posameznem procesu je potrebno opredeliti vhode, lastnika procesa,
prevzemnike, omejitve, aktivnosti, dodano vrednost, strošek, čas, ključne dejavnike uspeha in
izhode.
Vsak poslovni proces je sestavljen iz aktivnosti, ki so osnovna raven obravnave poslovanja. Za
vsako aktivnost se določi izvajalec, vhod oz. poslovni dogodek (prožilec), opis postopka,
izhod, vrednotenje, pripombe in izboljšave.
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Pri opisu aktivnosti je naveden tudi njen izvajalec, ki ima poleg opisa delovnega mesta v
oklepaju navedeno številko, ki se nanaša na položaj tega delovnega mesta na organigramu
občine, ki je prikazan na dvajseti strani tega dela (Slika 1).

Slika 1: Elementi modela BPML
Dogodek

Začetek

Vmesni dogodek
Konec
Naloga,
aktivnost
Ime

Podproces

Ime

+
Odločitev
Ime

Tok
(sporočlo)
Področje,
organizacijska enota

Podpodročje

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica

Tako izdelan model je osnova za analizo slabosti ter izdelavo predloga izboljšanega
poslovnega procesa. Tako izboljšan poslovni proces se nato preizkuša skozi postopek
simulacije.
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Uvedba informacijske pisarne, povezava z državnimi evidencami
Uvedba informacijske pisarne se nanaša na postopke, ki se odvijajo na zahtevo stranke. Ti
postopki se pričnejo z vlogo stranke za opravljanje nekega procesa, končajo pa se z izdajo
sklepa, odločbe ali potrdila. Ti postopki so:
- izdaja lokacijske informacije za gradnjo objektov,
- izdaja lokacijske informacije za promet z nepremičninami,
- izdaja kartografske dokumentacije,
- izdaja projektnih pogojev,
- izdaja soglasja k projektnim pogojem,
- subvencioniranje najemnine,
- zakup zemljišča,
- najem zemljišča,
- nakup zemljišča,
- izračun komunalnega prispevka,
- izdajo potrdila o oddaljenosti stalnega bivališča od kraja študija,
- izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste,
- najem poslovnih prostorov,
- izdaja potrdila o lastni letni kmetijski proizvodnji,
- izdaja soglasja za prodajo izven poslovnega prostora oz. na premičnih stojnicah,
- izdaja soglasja za prodajo blaga iz premičnega objekta (prodaja s potujočo prodajalno),
- izdaja soglasja za prodajo na sejmu,
- potrditev urnika obratovalnega časa gostinskega lokala,
- enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala,
- obvestilo o izvedbi javne prireditve,
- izplačilo enkratnega denarnega prispevka za novorojence, rojene v letu 2006,
- znižano plačilo vrtca,
- uveljavitev pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- odjava iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Pri vseh teh postopkih se pojavljajo določene aktivnosti, ki so pri vseh postopkih enake. To so
sprejem vloge in takse, podpisovanje, pošiljanje in arhiviranje zadeve. Te aktivnosti se
nanašajo na pisarniško poslovanje in se odvijajo po vnaprej določenem postopku.
Sprejem vloge in takse
Izvajalec: referent v sprejemni pisarni (1.7. ali 1.8.)
Vhod: vloga stranke
Opis: Ob prejemu vloge referent preveri, ali je pravilno izpolnjena ter ali ima priložene
upravne kolke v predpisani višini. V primeru pomanjkljivosti zahteva od stranke
dopolnitev oziroma jo napoti po upravne kolke. Popolno vlogo zabeleži v aplikacijo za
vodenje pisarniškega poslovanja, kjer zanjo odpre številko ter natisne ovoj. Vlogo,
opremljeno z ovojem, pošlje k referentu v reševanje.
Izhodi: poknjižena vloga v ovoju zadeve
Vrednotenje: čas izvedbe 15–30 min; sredstva: referent, računalnik, tiskalnik, aplikacija
Pripombe, izboljšave: Z ureditvijo pogojev za plačevanje upravne takse v sprejemni
pisarni bi se stranki prihranila pot za nakup kolkov, bolj usposobljen referent, ki bi poznal
postopek izdelave lokacijske informacije, bi lahko lažje ugotovil pomanjkljivosti vloge ter
preprečil kasnejše dopolnitve. S povezavo aplikacije za pisarniško poslovanje s sistemom
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elektronskih obrazcev bi stranke vlogo oddale na elektronski način, kar bi pomenilo stalno
dostopnost storitve, ne glede na uradne ure ali lokacijo. Sistem elektronskih obrazcev
trenutno še ne podpira oddajanje vlog, ki zahtevajo plačilo takse, vendar bo v kratkem
dodana tudi ta funkcionalnost.
Podpisovanje
Izvajalec: župan (0.), direktor OU (1.), vodja oddelka (2., 3., 4.)
Vhod: osnutek dokumenta
Opis: odgovorni s podpisom potrdi lokacijsko informacijo
Izhodi: potrjen dokument
Vrednotenje: čas izdelave: čakanje na podpis župana: od 3 ur do 2 dni, direktor, vodja
oddelka: od 2 ur do 1 dneva
Pripombe, izboljšave: Ob pooblastitvi svetovalca, ki je odgovoren za izdelavo lokacijske
informacije za podpisovanje, bi jo le-ta lahko takoj podpisal, kar ne bi povzročalo čakanja
na podpisnika.
Pošiljanje zadeve in knjiženje
Izvajalec: svetovalec oz. referent, ki izvaja proces
Vhod: podpisana lokacijska informacija, povratnica
Opis: Po prejemu podpisane lokacijske informacije jo svetovalec vloži v ovojnico in s
povratnico pošlje stranki. Po prejemu povratnice to vloži v zadevo ter jo knjiži v aplikaciji
za pisarniško poslovanje. Zadevo zaključi in jo posreduje sprejemni pisarni arhiviranje.
Izhodi: potrjen dokument, poslan stranki, zaključena zadeva
Vrednotenje: čas: opravila 20 min, čakanje na povratnico 2–8 dni; sredstva: svetovalec iz.
referent, računalnik, aplikacija za pisarniško poslovanje
Pripombe, izboljšave: Čas svetovalca oz. referenta, porabljen za pošiljanje zadeve in
čakanje ter evidentiranje potrdila o prevzemu (povratnice), ni racionalno izrabljen. S
prenosom administrativnih opravil na informacijsko pisarno bi se svetovalca razbremenilo
opravljanja administrativnih opravil in s tem pridobilo čas za reševanje strokovnejših
nalog.
Arhiviranje zadeve
Izvajalec: referent v sprejemni pisarni (1.7. ali 1.8.)
Vhod: zaključena zadeva
Opis: Zaključeno zadevo vodja sprejemne pisarne arhivira v tekočo zbirko zadev, po
preteku enega leta pa v skladu z določili pisarniškega poslovanja arhivira.
Izhodi: arhivirana zadeva
Vrednotenje: čas: 5 min; sredstva: vodja sprejemne pisarne, aplikacija za pisarniško
poslovanje
Pripombe, izboljšave: /
1. Izdaja lokacijske informacije za gradnjo objektov
Vhodi: - vloga za izdajo lokacijske informacije,
- podatki o veljavnih planskih aktih, vrsti rabe zemljišča, omejitvah in varovanjih
zemljišč, o vrstah dopustnih dejavnosti, funkcionalnih in oblikovalnih merilih, o
pogojih glede lege objekta, merilih in pogojih za gradnjo infrastrukturnih objektov,
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drugih merilih in pogojih, o prostorskih ukrepih, varovanju in omejitvah po posebnih
predpisih
Pravna podlaga: Zakon o urejanju prostora (Ur. L. RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek)
Lastnik procesa: župan (0.) – podpisnik lokacijske informacije, svetovalec za urejanje prostora
(2.1.)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: sprejem vloge in takse, izdelava lokacijske informacije, izdelave kopije izseka iz
prostorskih aktov, pošiljanje lokacijske informacije in knjiženje, arhiviranje zadeve
Dodana vrednost: izdelava lokacijske informacije
Strošek: referent sprejema 0,20–0,35 h, svetovalec 0,55–4,25 h, oprema, aplikacije, pisarniški
material
Čas: izdelava 1,15–5,00 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju od 3 ur do 4 dni
KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
Izhod: lokacijska informacija po naročilu tudi izsek iz planskih aktov
Proces izdelave lokacijske informacije za gradnjo objektov je sestavljen iz naslednjih
aktivnosti.
Sprejem vloge in takse
Standardni postopek
Izdelava lokacijske informacije
Izvajalec: svetovalec za urejanje prostora I (2.1.)
Vhod: zadeva z vlogo
Opis: Po prejemu vloge svetovalec preveri vrsto lokacijske informacije. S pomočjo GIS-a
ugotovi položaj zemljišča, vrsto zemljišča ter prostorske akte, ki določajo pogoje gradnje.
Ugotovi tudi, ali je zemljišče zaščiteno s kulturno dediščino in ali leži v varovalnem pasu.
Na podlagi ugotovitev ter besedila veljavnega prostorskega akta oblikuje lokacijsko
informacijo, v kateri so vključeni podatki o vrsti gradnje, zemljišču, veljavnih prostorskih
aktih, namenski rabi prostora, podatki o območjih varovanj in omejitev, vrstah dopustnih
dejavnosti, merilih in pogojih za gradnjo objektov, prostorskih ukrepih, omejitvah po
posebnih predpisih ter podatki v zvezi s spremembami prostorskih aktov.
Izhodi: osnutek lokacijske informacije
Vrednotenje: čas izdelave 30 min–4 ure; sredstva: svetovalec, računalnik, tiskalnik,
aplikacija GIS, program za obdelavo besedila.
Pripombe, izboljšave: Z nadgradnjo GIS sistema bi se vanj lahko vključilo podatke o
veljavnih prostorskih aktih, omejitvah in varovanjih (npr. varovalni pas javne poti, ceste,
druge komunalne infrastrukture). Ob ustrezni nadgradnji z aplikacijo za izdelavo
lokacijske informacije bi svetovalec že z izbiro parcele v GIS-u pridobil osnutek izdelana
lokacijske informacije. Svetovalec bi tako moral le še preveriti pravilnost lokacijske
informacije ter jo poslati v podpisovanje. Ob ustrezni povezavi sistema GIS in aplikacije
za vodenje pisarniškega poslovanja bi lahko ob obravnavi vloge v sprejemni pisarni že
referent iztiskal osnutek lokacijske informacije, ki bi ga svetovalec že z zadevo dobil v
vpogled.
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Slika 2: Proces izdelave lokacijske informacije

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
Izdelava kopije izseka iz prostorskih aktov
Izvajalec: svetovalec za urejanje prostora I (2.1.)
Vhod: zadeva z vlogo
Opis: V primeru, da je stranka zahtevala izdajo kartografske dokumentacije, svetovalec ob
pregledovanju zemljišča v GIS iztiska kartografsko dokumentacijo zemljišča in jo priloži
lokacijski informaciji.
Izhodi: kartografska priloga lokacijske informacije
Vrednotenje: čas izdelave 5 min; sredstva: svetovalec, računalnik, tiskalnik, aplikacija GIS
Pripombe, izboljšave: Ob uvedbi aplikacije za izdelavo lokacijske informacije bi ta lahko
ponudila možnost iztisa kartografske informacije, ki bi jo nato samostojno izdelala ob
tiskanju.
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Slika 3: Podproces izdelave lokacijske informacije za gradnjo objektov
Preveritev
vrste gradnje

Preveritev
veljavnih
aktov

Podatki o
namenski
rabi prost.
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dopustnih
dejavnosti
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lokacijske
informacija

Prejem zadeve

prostor

Vnos
podatkov o
parceli

Merila in
pogoji za
graditev

Preveritev
prostorskih
ukrepov

Preveritev
varovanj in
omejitev

Preveritev
sprememb
prost. aktov

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica

Podpisovanje
Standardni postopek
Dokument podpiše župan (0.).
Pošiljaje lokacijske informacije in knjiženje
Standardni postopek
Dokument pošilja svetovalec za urejanje prostora I (2.1.).
Arhiviranje zadeve
Standardni postopek
2. Izdaja lokacijske informacije za promet z nepremičninami
Vhodi: - vloga stranke
- podatki o veljavnih planskih aktih, vrsti rabe zemljišča, omejitvah in varovanjih
zemljišč, prostorskih ukrepih, varovanju in omejitvah po posebnih predpisih
Pravna podlaga: Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek)
Lastnik procesa: Direktor OU – podpisnik lokacijske informacije. Svetovalec za urejanje
prostora I (2.1.)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: sprejem vloge in takse, izdelava lokacijske informacije, podpisovanje, pošiljanje
lokacijske informacije in knjiženje, arhiviranje zadeve
Dodana vrednost: izdelava lokacijske informacije
Strošek: referent 0,20–0,35 h, svetovalec 0,35–1,20 h, oprema, aplikacije, pisarniški material
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Čas: izdelava 0,55–1,55 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju od 2 ur do 1 dneva
KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
Izhod: lokacijska informacija, po naročilu tudi izsek iz planskih aktov
Proces izdelave lokacijske informacije za gradnjo objektov je sestavljen iz sledečih
aktivnosti.
Sprejem vloge in takse
standardni postopek
Izdelava lokacijske informacije
Izvajalec: svetovalec za urejanje prostora I (2.1.)
Vhod: zadeva z vlogo
Opis: Po prejemu vloge svetovalec preveri vrsto lokacijske informacije. S pomočjo GIS-a
ugotovi položaj zemljišča, vrsto zemljišča ter prostorske akte, ki določajo pogoje gradnje.
Ugotovi tudi, ali je zemljišče zaščiteno s kulturno dediščino ali leži v varovalnem pasu. Na
podlagi ugotovitev ter besedila veljavnega prostorskega akta oblikuje lokacijsko
informacijo, v kateri so vključeni podatki o zemljišču, veljavnih prostorskih aktih,
namenski rabi prostora, podatki o območjih varovanj in omejitev, prostorskih ukrepih,
omejitvah po posebnih predpisih ter podatki v zvezi s spremembami prostorskih aktov.
Izhodi: osnutek lokacijske informacije
Vrednotenje: čas izdelave 0,15–1,00 h; sredstva: svetovalec, računalnik, tiskalnik,
aplikacija GIS, program za obdelavo besedila.
Pripombe, izboljšave: Postopek bi se dalo izboljšati z istimi ukrepi kot za lokacijsko
informacijo za gradnjo objektov.
Podpisovanje
Standardni postopek
Dokument podpiše direktor OU (1.)
Pošiljanje lokacijske informacije in knjiženje
Standardni postopek
Dokument pošilja svetovalec za urejanje prostora I (2.1.)
Arhiviranje zadeve
Standardni postopek

xv

Slika 4: Podproces izdelave lokacijske informacije za promet z nepremičninami

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
3. Izdaja kartografske dokumentacije
Vhodi: vloga stranke, kartografska dokumentacija
Lastnik procesa: direktor OU – podpisnik kartografske dokumentacije, svetovalec za urejanje
prostora I (2.1.)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: sprejem vloge in takse, izdelava izseka iz kartografske dokumentacije,
podpisovanje, pošiljanje in knjiženje zadeve, arhiviranje zadeve
Dodana vrednost: izdelava izseka iz kartografske dokumentacije
Strošek: referent 0,20–0,35 h, svetovalec 0,25–0,25 h, oprema, aplikacije, pisarniški material
Čas: izdelava 0,45–1,05 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju od 2 ur do 1 dneva
KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
Izhod: izsek iz planskih aktov
Proces izdaje kartografske dokumentacije je sestavljen iz naslednjih aktivnosti.
Sprejem vloge in takse
Standardni postopek
Izdelava izseka iz kartografske dokumentacije
Izvajalec: svetovalec za urejanje prostora I (2.1.)
Vhod: vloga za izdajo kartografskega izseka
Opis: Svetovalec na podlagi parcele v vlogi za izdajo kartografske dokumentacije v
aplikaciji GIS poišče parcelo ter iztiska kartografsko dokumentacijo. Dokumentacijo
pošlje direktorju OU v podpis.
Izhodi: osnutek kartografske dokumentacije
Vrednotenje: čas izdelave 5 min; sredstva: svetovalec za urejanje prostora I (2.1.),
računalnik, tiskalnik, aplikacija GIS
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Pripombe, izboljšave: Ob nadgradnji aplikacije GIS in vzpostavitvijo aplikacije na portal
občine bi lahko stranke same preko spleta iztiskale izsek iz kartografske dokumentacije.
Če se stranka odloči, da storitev opravi na občini, bi lahko izsek iz kartografske
dokumentacije neposredno iztiskal referent v sprejemni pisarni ter ga tudi ob izdaji
pooblastila tudi podpisal. Tako bi se skrajšal čas izdelave, ne bi bilo tudi stroškov
pošiljanja.

Slika 5: Postopek izdelave kartografskega izseka
Občina Ilirska Bistrica

Sprejemna pisarna

Urejanje prostora

Direktor OU

Vloga
Pošiljanje stranki
Prevzem vloge,
odpiranje zadeve

Vloga
popolna,
taksa
plačana

DA

Izdelava izseka iz
kartografske
dokumentacije

Podpisovanje

NE

Dopolnitev vloge

Prejem
vročilnice

Knjiženje zadeve,
zaključevanje

Arhiviranje

Konec

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
Podpisovanje
Standardni postopek
Dokument podpiše direktor OU (1.)
Pošiljanje dokumenta in knjiženje
Standardni postopek
Dokument pošilja svetovalec za urejanje prostora I (2.1.)
Arhiviranje zadeve
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Standardni postopek
4. Izdaja projektnih pogojev
Vhodi: vloga stranke
Lastnik procesa: direktor OU, referent za investicije (2.2.)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: sprejem vloge in takse, izdelava projektnih pogojev, podpisovanje, pošiljanje in
knjiženje zadeve, arhiviranje zadeve
Dodana vrednost:
Strošek: referent 1,10–4,55 h, oprema, aplikacije, pisarniški material, pošiljanje
Čas: izdelava 1,10–4,55 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju od 2 h do 1 dneva
KDU: - hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
- infrastruktura za razvoj gospodarstva
Izhod: projektni pogoji
Proces izdaje projektnih pogojev je sestavljen aktivnosti, opisanih v nadaljevanju.
Sprejem vloge in takse
Standardni postopek
Izdelava projektnih pogojev
Izvajalec: referent za investicije (2.2.)
Vhod: vloga za izdajo projektnih pogojev, podatki o komunalni infrastrukturi
Opis: Referent po prejemu vloge za izdajo projektnih pogojev s pomočjo aplikacije GIS
najde ustrezno zemljišče ter ugotovi, katera infrastruktura leži na oziroma ob zemljišču.
Glede na načrtovano investicijo in veljavne občinske odloke opredeli pogoje, ki jih mora
investitor spoštovati pri izvedbi investicije.
Izhodi: osnutek projektnih pogojev
Vrednotenje: čas izdelave 0,50–4,20 h; sredstva: referent, računalnik, tiskalnik, aplikacija
GIS, dokumentacija o infrastrukturi
Pripombe, izboljšave: Za pohitritev postopka je potrebno izdelati register komunalne
infrastrukture, ki bi v povezavi z aplikacijo GIS pripomogel k hitremu iskanju komunalne
infrastrukture ob zemljiščih. Na ta način bi hitro in kakovostno določili projektne pogoje,
ki jih je potrebno upoštevati ob investicijah na zemljišču.
Podpisovanje
Standardni postopek
Dokument podpiše direktor OU (1.)
Pošiljanje dokumenta in knjiženje
Standardni postopek
Dokument pošilja referent za investicije (2.2.)
Arhiviranje zadeve
Standardni postopek
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Slika 6: Postopek izdelave projektnih pogojev
Občina Ilirska Bistrica

Sprejemna pisarna

Referent za investicije

Vloga

Direktor OU

Pregled aktov in
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zemljišče

Prevzem vloge,
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Vloga
popolna,
taksa
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NE

DA

Izdelava projektnih
pogojev
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Dopolnitev vloge

Pošiljanje stranki

Prejem vročilnice

Knjiženje zadeve,
zaključevanje

Arhiviranje

Konec

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
5. Izdaja soglasja k projektnim pogojem
Vhodi: vloga stranke, projektna dokumentacija
Lastnik procesa: direktor OU, referent za investicije (2.2.)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: sprejem vloge in takse, pregled projektne dokumentacije, izdaja soglasja,
podpisovanje, pošiljanje in knjiženje zadeve, arhiviranje zadeve
Dodana vrednost:
Strošek: referent 1,50–4,55 h, oprema, aplikacije, pisarniški material, pošiljanje
Čas: izdelava 1,50–4,55 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju od 2 ur do 1 dneva
KDU: - hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
- infrastruktura za razvoj gospodarstva
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Izhod: soglasje k projektnim pogojem
Proces izdaje projektnih pogojev je sestavljen iz naslednjih aktivnosti.
Sprejem vloge in takse
Standardni postopek
Slika 7: Postopek izdaje soglasja k projektni dokumentaciji
Občina Ilirska Bistrica

Sprejemna pisarna

Referent za investicije

Vloga

Pregledovanje
izdanih projektnih
pogojev za zemljišče

Prevzem vloge,
prilog, odpiranje
zadeve

Vloga
popolna,
taksa
plačana

NE

Direktor OU

DA

Preverjanje
skladnost
dokumentacije s
projektnimi pogoji
Podpisovanje
Skladna
dokumenta
cija

Dopolnitev vloge

DA

Pošiljanje stranki

Dopolnitev
dokumentacije

Prejem vročilnice

NE

Knjiženje zadeve,
zaključevanje

Arhiviranje

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
Izdelava soglasja k projektnim pogojem
Izvajalec: referent za investicije
Vhod: vloga za izdajo soglasja k projektnim pogojem, projektna dokumentacija, podatki o
komunalni infrastrukturi
Opis: Referent po prejemu vloge za izdajo soglasja k projektnim pogojem primerja in
preveri spoštovanje projektnih pogojev v skladu s podanimi. Glede na upoštevanje podanih
projektnih pogojev v projektni dokumentaciji za izvedbo investicije referent zahteva
dopolnitev dokumentacije ali izda pozitivno soglasje.
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Izhodi: osnutek soglasja k projektnim pogojem
Vrednotenje: čas izdelave 0,30–4,00 h; sredstva: referent, računalnik, tiskalnik,
dokumentacija o infrastrukturi
Pripombe, izboljšave: /
Podpisovanje, pošiljanje in knjiženje zadeve
Standardni postopek
Dokument podpiše direktor OU (1.)
Arhiviranje zadeve
Standardni postopek
6. Subvencioniranje najemnine
Vhodi: vloga stranke
Lastnik procesa: direktor OU, svetovalec za stanovanja (2.5.)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: razgovor pred oddajo, sprejem vloge, prilog in takse, obdelava vloge, izračun
višine subvencioniranja, podpisovanje, pošiljanje in knjiženje zadeve, arhiviranje zadeve
Dodana vrednost:
Strošek: referent 0,20–0,35 h, svetovalec 0,40–1,30 h, oprema, aplikacije, pisarniški material
Čas: izdelava 1,00–2,05 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju od 2 ur do 1 dneva
KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
Izhod: odločba o subvencioniranju najemnine
Proces izdaje odločbe o subvencioniranju najemnine je sestavljen iz naslednjih aktivnosti.
Razgovor pred oddajo
Izvajalec: svetovalec za stanovanjske zadeve (2.5.)
Vhod: stranka
Opis: Pred oddajo vloge stranka ponavadi pri svetovalcu preveri možnost pridobitve
subvencionirane najemnine in se pozanima o vlogi in potrebnih prilogah.
Izhodi: informacije
Vrednotenje: čas informiranja 0,5–0,30 h; sredstva: svetovalec
Pripombe, izboljšave: Z uvedbo informacijske pisarne in ustrezne usposobljenosti kadrov
bi ti lahko nudili informacije v sprejemni pisarni ali preko telefona.
Sprejem vloge
Standardni postopek
Obdelava vloge
Izvajalec: svetovalec za stanovanjske zadeve (2.5.)
Vhod: vloga s prilogami
Opis: Po prejemu vloge s prilogami referent preveri izpolnjevanje pogojev, ali stranka
izpolnjuje cenzus, ali so vpisani vsi potrebni podatki in če se vse listine nanašajo na
pravilno obdobje. V primeru nepopolnosti zahteva dopolnitev vloge.
Izhodi: preverjena vloga
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Vrednotenje: čas 0,20 h; sredstva: svetovalec
Pripombe, izboljšave: S podrobnim preverjanjem vloge pri sprejemu dodatno preverjanje
ne bi bilo potrebno. Z nadgradnjo sistema elektronskih obrazcev bi lahko podatke,
potrebne za izračun, pridobili neposredno iz uradnih evidenc, kar bi olajšalo pripravo
vloge za stranko, zmanjšalo čas dopolnjevanja vloge in ob ustreznem vmesniku tudi
omogočilo neposredno uvažanje podatkov v aplikacijo, kar bi zmanjšalo čas obdelave in
možnost napake pri vnosu.

Občina
Ilirska
Bistrica

Slika 8: Postopek dodelitve subvencionirane najemnine
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DA
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Pošiljanje stranki

Prejem vročilnice

Arhiviranje

Knjiženje zadeve,
zaključevanje

Konec

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
Izračun višine subvencioniranja
Izvajalec: svetovalec za stanovanjske zadeve
Vhod: preverjena vloga
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Opis: Svetovalec podatke o prosilcu, ki so razvidni iz vloge, vnese v aplikacijo za izračun
subvencije najemnine. Aplikacija opravi izračun, glede na zakonsko določene kriterije, in
izdela osnutek odločbe o višini subvencije
Izhodi: osnutek odločbe o sofinanciranju subvencije
Vrednotenje: čas: 0,20 h; sredstva: svetovalec, računalnik, aplikacija, tiskalnik
Pripombe, izboljšave: Z uvedbo informacijske pisarne in ustreznega usposabljanja osebja
bi se postopek od izdelave osnutka sklepa lahko izvajal v informacijski pisarni, s
pooblastitvijo osebja v informacijski pisarni za podpisovaje sklepa pa bi se odpravile
zamude zaradi čakanja na podpis, kar bi omogočilo takojšnjo izdelavo sklepa in njegovo
vročanje stranki, s tem pa dodatno zmanjšanje stroškov pošiljanja vloge.
Podpisovanje
Standardni postopek
Dokument podpiše direktor OU (1.)
Pošiljanje in knjiženje zadeve
Standardni postopek
Arhiviranje zadeve
Standardni postopek
7. Prodaja zemljišča, oddajanje v zakup, najem
Vhodi: vloga stranke, mapna kopija z oznako zemljišča, mnenje krajevne skupnosti za
zemljišča, ki so označene kot javno dobro, izjava o plačilu stroškov, podatki o
zemljišču
Lastnik procesa: župan (0.), referent za zemljišča (2.6.), svetovalec režijskega obrata (2.4)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: sprejem vloge in takse, zbiranje podatkov o zemljišču, izvedba cenitve zemljišča,
potrditev oddaje zemljišča na občinskem svetu, sklenitev pogodbe, knjiženje zadeve,
arhiviranje zadeve
Dodana vrednost: prodaja zemljišča, sklenitev najemnega/zakupnega razmerja
Strošek: referent 0,20–0,35 h, referent, svetovalec 4,55 h–1 dan 4,20 h, oprema, aplikacije,
pisarniški material
Čas: izdelava 5,15 h–1dan 4,55 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju 38 dni 3,00 h–88 dni
KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
infrastruktura za razvoj gospodarstva,
Izhod: pogodba o prodaji/najemu zemljišča
Proces prodaje zemljišča ali oddajanja v zakup, najem je sestavljen iz sledečih aktivnosti.
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Slika 9: Postopek prodaje zemljišča

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
Sprejem vloge in takse
Standardni postopek
Zbiranje podatkov o zemljišču
Slika 10: Zbiranje podatkov o zemljišču

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
Izvajalec: referent za zemljišča (2.6.)
Vhod: vloga
Opis: Na podlagi vloge referent začne zbirati informacije o zemljišču. Preveri lastništvo
zemljišča, njegov položaj in razpoložljivost. Po potrebi opravi ogled na terenu. Če je
zemljišče razpoložljivo za oddajo, se izvede cenitev zemljišča, na podlagi katerega se
določi ceno prodaje oz. najema.
Izhodi: predlog za cenitev zemljišča
Vrednotenje: 1,00 h–1 dan; sredstva: referent, računalnik, aplikacija GIS, vozilo
Pripombe, izboljšave: Z vzpostavitvijo registra premoženja v povezavi z aplikacijo GIS bi
se lahko nepozidana oz. razpoložljiva kmetijska in druga zemljišča že vnaprej označilo kot
razpoložljiva za oddajo ali prodajo. Za ta zemljišča bi lahko občinski svet že vnaprej
sprejel odločitev o njihovi prodaji oz. oddaji, kar bi skrajšalo postopek. S povezavo
sistema GIS in uvedenim registrom obstoječe in načrtovane komunalne infrastrukture bi na
preglede način ugotovili, katera infrastruktura obstaja na terenu, ter se na ta način
zavarovali pred napakami v prodaji zemljišča, ki bi ga kasneje potrebovali.
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Izvedba cenitve zemljišča

Referent za zemljišča

Slika 11: Izvedba cenitve zemljišča

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
Izvajalec: referent za zemljišča (2.5.), svetovalec režijskega obrata (2.4.), izbrani sodni
cenilec
Vhod: predlog za cenitev zemljišča
Opis: Po izdaji predlog za cenitev zemljišča se uvede postopek oddaje javnega naročila
male vrednosti (JNMV), s katerim se izbere najugodnejšega izvajalca cenitve. Postopek se
začne z izdajo sklepa o izvedbi JNMV in izdelavo razpisne dokumentacije. Razpisno
dokumentacijo se v primeru zbiranja ponudb pošlje trem izvajalcem storitve. Po prejemu
odgovora se, glede na kriterije, določene v razpisni dokumentaciji, izbere najugodnejšega
ponudnika. Vsem se pošlje obvestilo o izbiri. Po preteku pritožbenega roka postane izbira
pravnomočna, z izbranim izvajalcem se sklene pogodba. Po podpisu pogodbe izvajalec
izvede cenitev zemljišča in izdela elaborat o cenitvi.
Izhodi: elaborat o cenitvi
Vrednotenje: čas izdelave: 2 h, postopek JNMV 20 dni, cenitev 4 dni; sredstva: referent,
svetovalec, računalnik, tiskalnik, pošta, sodni cenilec, vozilo
Pripombe, izboljšave: Cenitev zemljišča je zakonsko določena pri vsaki prodaji
občinskega premoženja in jo je potrebno nujno izvesti pred vsako prodajo. Skrajšanje
postopka bi lahko dosegli z vnaprejšnjo sklenitvijo pogodbe za cenitev zemljišč, ki bi bila
sklenjena za določen predvideni obseg dela. Za ta obseg dela bi se izvedla izbira izvajalca.
Tako pred vsako prodajo ne bi bilo treba izvajati JNMV, kar bi občutno pospešilo izvedbo
postopka.
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Potrditev prodaje/oddaje zemljišča na občinskem svetu

Referent za zemljišča

Slika 12: Potrditev prodaje/oddaje zemljišča na občinskem svetu

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
Izvajalec: svetovalec režijskega obrata (2.4.), referent za zemljišča (2.5.)
Vhod: elaborat o cenitvi, vloga za odkup
Opis: Po pridobitvi elaborata o cenitvi zemljišča referent in svetovalec pripravita sklep o
prodaji oziroma oddaji zemljišča ter ga pošljeta občinskemu svetu v potrditev. Sklep čaka
do prve naslednje seje občinskega sveta, kjer ga potrdijo.
Izhodi: Sklep o prodaji/oddaji zemljišča
Vrednotenje: čas izdelave 0,30 h, občinski svet 20 dni do 60 dni; sredstva: referent,
računalnik, tiskalnik
Pripombe, izboljšave: S pripravo načrta prodaje zemljišč, ki bi ga enkrat letno potrdil
občinski svet, bi se postopek prodaje izvajal brez nepotrebnega čakanja. Po potrebi se
lahko načrt med letom dopolnjuje. Za pripravo načrta je potrebno izdelati register
premoženja ter ga povezati z aplikacijo GIS za zbiranje podatkov o razpoložljivih
zemljiščih za prodajo.
Sklenitev pogodbe
Izvajalec: referent za zemljišča (2.5.), svetovalec režijskega obrata (2.4.)
Vhod: sklep o prodaji zemljišča
Opis: Na podlagi sklepa o prodaji/oddaji zemljišča referent za zemljišča v sodelovanju s
svetovalcem sestavi pogodbo o prodaji/oddaji zemljišča. Pogodbo pri notarju podpiše
župan.
Izhodi: Prodaja/oddaja zemljišča

Referent za zemljišča

Slika 13: Sklenitev pogodbe

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
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Vrednotenje: čas sestave: 1 h, čakanje na podpis 3 ure–4 dni, sredstva: referent,
svetovalec, župan, računalnik, tiskalnik
Pripombe, izboljšave: Čakanje na podpisovanje bi se lahko zmanjšalo z deponiranjem
podpisa pri notarju.
Knjiženje zadeve
Standardni postopek
Izvajalec: referent za zemljišča (2.5.)
Arhiviranje zadeve
Standardni postopek
8. Izračun komunalnega prispevka
Vhodi: vloga stranke
Lastnik procesa: direktor OU (1.), referent za zemljišča (2.6.)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: sprejem vloge in takse, priprava osnutka sklepa podpisovanje, pošiljanje in
knjiženje zadeve, arhiviranje zadeve
Dodana vrednost:
Strošek: sprejemna 0,20–0,35 h, referent 3,20–8,20 h, oprema, pisarniške aplikacije, pisarniški
material
Čas: izdelava 3,40–8,55 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju od 2 ur do 1 dneva
KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
Izhod: odločba o komunalnem prispevku
Proces izračuna komunalnega prispevka je sestavljen iz naslednjih aktivnosti.
Sprejem vloge in takse
Standardni postopek
Priprava osnutka sklepa podpisovanje
Izvajalec: referent za zemljišča (2.6.)
Vhod: vloga, projekt PGD s podatki o zemljišču, podatki o infrastrukturi
Opis: Po prejemu vloge referent preveri zemljišče in ugotovi oddaljenost posamezne
komunalne infrastrukture. Glede na oddaljenost infrastrukture v skladu z odlokom
izračuna višino komunalnega prispevka za priključke na komunalno infrastrukturo. Na
osnovi tega oblikuje sklep, ki ga pošlje v podpisovanje direktorju OU.
Izhodi: osnutek sklepa o višini komunalnega prispevka
Vrednotenje: čas priprave 3,00–8,00 h; sredstva: referent, register komunalne
infrastrukture, računalnik, tiskalnik
Pripombe, izboljšave: Z vzpostavitvijo registra komunalne infrastrukture njegovo
integracijo v GIS in namestitvijo namenske aplikacije za obračun komunalnega prispevka
bi bil postopek izračuna komunalnega prispevka avtomatiziran. Podatke o zemljišču in
vrsti objekta bi vnesli že v informacijski pisarni, referent, zadolžen za izračun, pa bi
opravil le kontrolo podatkov in izračuna, sklep bi oblikoval informacijski sistem. S
pooblastitvijo vodje oddelka ali referenta bi se skrajšala zamuda zaradi čakanja na podpis,
xxvii

z vzpostavitvijo plačljivih elektronskih obrazcev bi lahko bila storitev na voljo tudi preko
spleta.
Slika 14: Izračun komunalnega prispevka
Občina Ilirska Bistrica

Sprejemna pisarna

Referent za zemljišča
Zbiranje podatkov o
zemljišču,
oddaljenosti
infrastrukture

Vloga

Prevzem vloge,
odpiranje zadeve

Direktor OU

DA

Vloga
popolna,
taksa
plačana

NE

Dopolnitev vloge

Izračun višine
komunalnega
prispevka

Priprava osnutka
sklepa o odmeri
komunalnega
prispevka
Podpisovanje

Pošiljanje sklepa
Pošiljanje stranki

Konec

Prejem vročilnice

Arhiviranje

Knjiženje zadeve,
zaključevanje

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
Podpisovanje
Standardni postopek
Dokument podpiše direktor OU
Pošiljanje in knjiženje zadeve
Standardni postopek
Izvajalec: referent za zemljišča (2.6.)
Arhiviranje zadeve
Standardni postopek
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9. Izdaja potrdila o oddaljenosti stalnega bivališča od kraja študija
Vhodi: vloga stranke
Lastnik procesa: direktor OU (1.), referent za zemljišča (2.6.)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: sprejem vloge, izdelava potrdila o oddaljenosti, izdaja in knjiženje zadeve,
arhiviranje zadeve
Dodana vrednost:
Strošek: sprejemna: 0,20–0,35 h, referent 0,25 h, oprema, pisarniški material
Čas: izdelava 0,40–1,00 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju od 2 ur do 1 dneva
KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
Izhod: potrdilo o oddaljenosti
Proces izdaje potrdila o oddaljenosti stalnega bivališča od kraja študija je sestavljen iz
aktivnosti, opisanih v nadaljevanju.
Sprejem vloge
Standardni postopek
Izdelava potrdila o oddaljenosti
Izvajalec: referent za zemljišča (2.6.)
Vhod: vloga
Opis: referent za zemljišča na podlagi kraja stalnega bivališča in kraja šolanja prosilca
izdela potrdilo o oddaljenosti
Izhodi: potrdilo o oddaljenosti
Vrednotenje: čas izdelave: 5 min; sredstva: referent, računalnik, tiskalnik
Pripombe, izboljšave: Z vzpostavitvijo informacijske pisarne bi lahko potrdilo izdali
neposredno v njej. Tako bi lahko vlagatelji dobili potrdilo med delovnim časom in ne
samo med uradnimi urami. Z uvedbo elektronskih obrazcev bi lahko prosilci naročali
izdelavo potrdila preko spleta.
Podpisovanje
Standardni postopek
Dokument podpiše direktor OU
Pošiljanje in knjiženje zadeve
Standardni postopek
Izvajalec: referent za zemljišča (2.6.)
Arhiviranje zadeve
Standardni postopek
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Slika 15: Postopek izdelave potrdila o oddaljenosti
Občina Ilirska Bistrica

Sprejemna pisarna

Referent za zemljišča

Direktor OU

Vloga

Prevzem vloge,
odpiranje zadeve

Vloga
popolna

DA

Osnutek potrdila o
oddaljenosti od
doma
Podpisovanje

NE

Pošiljanje dovoljenja
Dopolnitev vloge Pošiljanje stranki

Prejem vročilnice

Arhiviranje

Knjiženje zadeve,
zaključevanje

Konec

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
10. Izdaja dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste
Vhodi: vloga stranke
Lastnik procesa: direktor OU (1.), referent za investicije (2.2.)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: sprejem vloge in takse, priprava sklepa o odobritvi zapore, podpisovanje, pošiljanje
in knjiženje zadeve, arhiviranje zadeve
Dodana vrednost:
Strošek: Sprejemna 0,20–0,35 h, referent 2,20 h–2 dni 0,20 h, oprema, aplikacije, pisarniški
material
Čas: izdelava 2,40 h–2 dni 0,55 h, zamude pri podpisovanju in pošiljanju od 2 ur do 1 dneva
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KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
Izhod: sklep o odobritvi zapore
Proces izdaje dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste je sestavljen iz naslednjih
aktivnosti.
Sprejem vloge in takse
Standardni postopek
Slika 16: Proces izdaje dovoljenja za zaporo ceste
Občina Ilirska Bistrica

Sprejemna pisarna

Referent za investicije
Zbiranje podatkov o
mestu zapore,
pregled načina
zapore

Vloga

Prevzem vloge,
odpiranje zadeve

NE

DA

Vloga
popolna,
taksa
plačana

Priprava osnutka
dovoljenja za zaporo
ceste z določenimi
pogoji
Podpisovanje

Pošiljanje dovoljenja
Dopolnitev vloge Pošiljanje stranki

Pošiljanje
službam

Konec

Obveščanje
pristojnih služb

Prejem vročilnice

Arhiviranje

Direktor OU

Knjiženje zadeve,
zaključevanje

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica

Priprava sklepa o odobritvi zapore
Izvajalec: referent za investicije
Vhod: vloga za delno ali popolno zaporo ceste
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Opis: Referent po prejemu vloge ugotovi, ali izpolnjuje pogoje za zaporo ceste, ali je
predvidena signalizacija ustrezna in na kakšen način je izveden obvoz. Po potrebi opravi
ogled na terenu. Na podlagi ugotovitev izda dovoljenje za zaporo ceste, v njem določi
pogoje zapore, čas zapore in način izvedbe zapore. O zapori obvesti pristojne službe.
Izhodi: dovoljenje za zaporo ceste
Vrednotenje: čas izdelave od 2 ur do 2 dni; sredstva: referent, računalnik, tiskalnik, vozilo,
aplikacija GIS.
Pripombe, izboljšave: /
Podpisovanje
Standardni postopek
Dokument podpiše direktor OU
Pošiljanje in knjiženje zadeve
Standardni postopek
Izvajalec: referent za zemljišča (2.6.)
Arhiviranje zadeve
Standardni postopek
11. Najem poslovnih prostorov
Vhodi: vloga stranke
Lastnik procesa: direktor OU (1.), svetovalec za stanovanja (2.5.), svetovalec režijskega
obrata (2.4.)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: informiranje pred oddajo, sprejem vloge in takse, izvedba dražbe, priprava sklepa o
najemu, potrditev sklepa na občinskem svetu, podpisovanje, pošiljanje in knjiženje zadeve,
arhiviranje zadeve
Dodana vrednost:
Strošek: referent 0,20–0,35 h, svetovalec 0,40–3,00 h, oprema, aplikacije, pisarniški material
Čas: izdelava 1,00 –3,35 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju od 14 dni 2,00 h do 61 dni
KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
Izhod: izsek iz planskih aktov
Proces izdaje odločbe o najemu poslovnega prostora je sestavljen iz sledečih aktivnosti.
Informiranje pred oddajo
Izvajalec: svetovalec za stanovanja (2.5)
Vhod: stranka
Opis: Pred oddajo vloge se stranka pri svetovalcu informira o možnosti oddaje,
razpoložljivih prostorih in predvideni ceni najemnine.
Izhodi: informacije
Vrednotenje: čas: 0,10 h; sredstva: svetovalec
Pripombe, izboljšave: /
Sprejem vloge in takse
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Standardni postopek
Slika 17: Postopek najema poslovnih prostorov

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
Izvedba dražbe
Izvajalec: svetovale za stanovanja (2.5.), svetovalec režijskega obrata (2.4.)
Vhod: vloga stranke
Opis: V primeru, da je več interesentov za najem istega poslovnega prostora, se izvede
javno dražbo, kjer interesenti ustno ponudijo najemnino, ki so jo pripravljeni plačati za
najem prostora. Prostor se dodeli interesentu, ki ponudi največjo najemnino. O dražbi se
sestavi zapisnik, ki povzema ugotovitve.
Izhodi: zapisnik
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Vrednotenje: čas: objava dražbe 15 dni, izvedba dražbe 0.30–2.00 h, sestavljanje
zapisnika: 0,10h–0,20 h.
Pripombe, izboljšave: /
Priprava sklepa o najemu
Izvajalec: svetovalec za stanovanjske zadeve (2.5.)
Vhod: zapisnik dražbe, vloga
Opis: Na osnovi zapisnika dražbe oziroma vloge za najem, če je samo en interesent, se
sestavi sklep o oddaji poslovnega prostora v najem, ki se ga posreduje v potrditev
občinskemu svetu.
Izhodi: osnutek sklepa
Vrednotenje: čas izdelave: 0,10 h; sredstva: referent, računalnik, tiskalnik
Pripombe, izboljšave: /
Potrditev sklepa na občinske svetu
Izvajalec: občinski svet, strokovni sodelavec za OS (1.1.), svetovalec za režijski obrat
(2.4.)
Vhod: predlog sklepa o najemu prostora
Opis: Po izdelavi predloga sklepa ga svetovalec posreduje strokovnemu sodelavcu za OS,
ta sklep v okviru premoženjsko pravnih zadev uvrsti na sejo OS, kjer ga obravnava
občinski svet. Odločitev sprejme v obliki sklepa, ki ga izdela strokovni sodelavec OS ter
ga posreduje svetovalcu za investicije.
Izhodi: sklep o najemu poslovnega prostora.
Vrednotenje: čas: predstavitev na OS: 0,05 h, sestava sklepa 0,05 h; sredstva: svetovalec
za režijski obrat, strokovni sodelavec OS, računalnik, tiskalnik; čakanje na OS 7–20 dni
Pripombe, izboljšave: Ob sprejemu ustreznega pravilnika o dodeljevanju poslovnih
prostorov v najem, kjer bi OS sprejel pravila dodeljevanja poslovnih prostorov v najem ter
določil, katere dejavnosti se smejo opravljati v določenih poslovnih prostorih, bi se lahko
postopek oddaje poslovnega prostora v najem odvil brez predhodne potrditve na OS. Ob
nadgradnji informacijske pisarne bi lahko uvodne informacije o razpoložljivih poslovnih
prostorih nudili v informacijski pisarni, kjer bi tudi prevzeli vlogo in izračunali višino
najemnine glede na pravilnik. Nadaljevanje postopka bi izvedel svetovalec za stanovanja,
ki bi izpeljal morebitno dražbo poslovnega prostora ter pripravil sklep o najemu.
Podpisovanje
Standardni postopek
Dokument podpiše direktor OU
Pošiljanje in knjiženje zadeve
Standardni postopek
Izvajalec: Svetovalec za stanovanja (2.5.)
Arhiviranje zadeve
Standardni postopek
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12. Izdaja potrdila o lastni letni kmetijski proizvodnji
Vhodi: vloga stranke
Lastnik procesa: vodja oddelka za gospodarstvo (3.), referent za splošne zadeve (1.2.)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: sprejem vloge in takse, izdelava potrdila, podpisovanje, pošiljanje in knjiženje
zadeve, arhiviranje zadeve
Dodana vrednost: izdelava potrdila o lastni kmetijski proizvodnji
Strošek: sprejemna 0,20–0,35 h, referent 0,35 h, oprema, pisarniški material
Čas: izdelava 0,55–1,10 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju od 2 ur do 1 dneva
KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
Izhod: potrdilo o lastni kmetijski proizvodnji
Slika 18: Proces izdaje potrdila o lastni kmetijski proizvodnji
Občina Ilirska Bistrica

Sprejemna pisarna

Referent za splošne zadeve

Vodja oddelka za gospodarstvo

Vloga

Prevzem vloge,
odpiranje zadeve

NE

Vloga
popolna,
taksa
plačana

DA

Sestava osnutka
potrdila o lastni
proizvodnji
Podpisovanje

Pošiljanje dovoljenja
Dopolnitev vloge Pošiljanje stranki

Prejem vročilnice

Knjiženje zadeve,
zaključevanje

Arhiviranje

Konec

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
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Proces izdaje Potrdila o lastni kmetijski proizvodnji je sestavljen iz aktivnosti, opisanih v
nadaljevanju.
Sprejem vloge in takse
Standardni postopek
Izdelava potrdila
Izvajalec: referent za splošne zadeve (1.2.)
Vhod: vloga stranke, izjava o proizvodnji
Opis: Svetovalec na podlagi vloge in izjave o proizvodnji, potrjene s strani KS, izdela
potrdilo o lastni kmetijski proizvodnji
Izhodi: potrdilo o lastni kmetijski proizvodnji
Vrednotenje: čas izdelave: 0,15 h
Pripombe, izboljšave: /
Podpisovanje
Standardni postopek
Dokument podpiše vodja oddelka za gospodarstvo in finance
Pošiljanje in knjiženje zadeve
Standardni postopek
Arhiviranje zadeve
Standardni postopek
13. Izdaja soglasja za prodajo izven poslovnega prostora oz. na premičnih stojnicah
Postopek vključuje izdajo soglasja na premičnih stojnicah, v premičnem objektu (potujoča
trgovina) in na sejmu.
Vhodi: vloga stranke
Lastnik procesa: vodja oddelka za gospodarstvo
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: sprejem vloge s prilogami in takse, izdaja soglasja, podpisovanje, pošiljanje in
knjiženje zadeve, arhiviranje zadeve
Dodana vrednost:
Strošek: sprejemna 0,20–0,35 h, referent 0,50–1,20 h, oprema, aplikacije, pisarniški material
Čas: izdelava 1,10–1,55 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju od 2 ur do 1 dneva
KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
Izhod: izsek iz planskih aktov
Proces izdaje soglasja za prodajo izven poslovnega prostora je sestavljen iz naslednjih
aktivnosti.
Sprejem vloge s prilogami in takse
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Aktivnost je enaka kot pri izdelavi potrdila o lastni kmetijski proizvodnji.

Slika 19: Postopek izdaje soglasja za prodajo izven poslovnega prostora
Občina Ilirska Bistrica

Sprejemna pisarna

Referent za splošne dejavnosti

Vloga

Ali izpolnjuje
pogoje

Vodja oddelka za gospodarstvo

NE

Prevzem vloge,
odpiranje zadeve
Sklep o zavrnitvi
vloge

DA

Vloga
popolna,
taksa
plačana

Urejena
uporaba
zemljišča

NE

DA

Podpisovanje
NE

Dopolnitev vloge

Sestava osnutka
soglasja o prodaji
izven ...

Pošiljanje sklepa
Pošiljanje stranki

Prejem vročilnice

Arhiviranje

Knjiženje zadeve,
zaključevanje

Konec

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
Izdaja soglasja
Izvajalec: referent za splošne zadeve (1.2.)
Vhod: vloga za izdajo soglasja za prodajo izven poslovnega prostora, zahtevana dokazila
Opis: Svetovalec po prejemu vloge iz dokazil pregleda, ali ima stranka dovoljenje za
opravljanje dejavnosti in ali ima ustrezno dovoljenje za uporabo zemljišča za prodajo. Če
stranka izpolnjuje pogodbe, pripravi osnutek soglasja.
Izhodi: osnutek soglasja za prodajo izven poslovnih prostorov
Vrednotenje: čas za izdelavo soglasja: 0,30–1 h; računalnik, tiskalnik
Pripombe, izboljšave: Z vzpostavitvijo informacijske pisarne in pooblastitvijo svetovalca
za podpisovanje bi se lahko soglasje izdalo neposredno v informacijski pisarni. Z izdelavo
ustrezne enostavne aplikacije bi bil postopek priprave soglasja avtomatiziran, hkrati pa bi
se lahko vodila tudi evidenca o izdanih soglasjih v preteklosti. Ob takojšnji izdelavi
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soglasja bi se tega vročilo neposredno stranki, s čimer bi prihranili tudi stroške pošiljanja
dokumenta.
Podpisovanje
Standardni postopek
Pošiljanje in knjiženje zadeve
Standardni postopek
Arhiviranje zadeve
Standardni postopek
14. Potrditev urnika obratovalnega časa gostinskega lokala
Vhodi: vloga stranke
Lastnik procesa: vodja oddelka za gospodarstvo in finance (3.), referent za splošne zadeve
(1.2.)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: sprejem vloge in takse, izdelava osnutka sklepa, podpisovanje, pošiljanje in
knjiženje zadeve, arhiviranje zadeve
Dodana vrednost:
Strošek: sprejemna 0,20–0,35 h, referent 0,5–0,40 h, oprema, aplikacije, pisarniški material
Čas: izdelava 0,45–1,15 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju od 2 ur do 1 dneva
KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
Izhod: potrditev urnika obratovalnega časa gostinskega lokala
Proces izdaje potrditve urnika obratovalnega časa gostinskega lokala je sestavljen iz
naslednjih aktivnosti.
Sprejem vloge in takse
Standardni postopek
Izdelava osnutka sklepa
Izvajalec: referent za splošne zadeve (1.2.)
Vhod: vloga za potrditev urnika
Opis: Referent preveri, ali je zaprošen obratovalni čas v skladu z odlokom ter če je
pridobljeno pozitivno mnenje krajevne skupnosti za obratovalni čas. Ob izpolnjevanju
pogojev referent potrdi obrazec ter ga posreduje v podpis vodji oddelka za gospodarstvo in
finance. Ob neizpolnjevanju pogojev izdela negativen sklep oz. opozori stranko na
neizpolnjevanje pogojev.
Izhodi: osnutek obrazca za potrditev urnika oz. sklep o zavrnitvi
Vrednotenje: čas izdelave: 0,05–0,20 h; sredstva: referent
Pripombe, izboljšave: S pooblastilom referenta za potrjevanje obratovalnega časa bi ta
lahko neposredno potrdil obrazec, s čimer bi se lahko obrazec takoj izdalo stranki. Z
nadgradnjo informacijske pisarne bi lahko postopek potrditve urnika opravili neposredno v
pisarni.
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Slika 20: Postopek potrditve obratovalnega časa

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
Podpisovanje
Standardni postopek
Dokument podpiše vodja oddelka za gospodarstvo in finance (3.)
Pošiljanje in knjiženje zadeve
Izvajalec: referent za splošne zadeve (1.2.)
Vhod: potrjen obrazec obratovalnega časa
Opis: Po prejemu potrjenega obrazca ga referent z vročilnico pošlje stranki, kopijo urnika
shrani v spis, dve kopiji pa pošlje tržni inšpekciji in policiji s priporočeno pošto.
Izhodi: pošiljanje sklepa stranki, pošiljanje obvestila o urniku
Vrednotenje: čas: 0,10 h; sredstva: referent
Pripombe, izboljšave: /
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Arhiviranje zadeve
Standardni postopek
14. Enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala
Vhodi: vloga stranke
Lastnik procesa: vodja oddelka za gospodarstvo in finance (3.), referent za splošne zadeve
(1.2.)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: sprejem vloge in takse, izdelava osnutka sklepa, podpisovanje, pošiljanje in
knjiženje zadeve, arhiviranje zadeve
Dodana vrednost:
Strošek: sprejemna 0,20–0,35 h, referent 0,25–0,40 h, oprema, aplikacije, pisarniški material
Čas: izdelava 0,45–1,15 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju od 2 ur do 1 dneva
KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
Izhod: izsek iz planskih aktov
Proces se bistveno ne razlikuje od procesa potrditve urnika obratovalnega časa gostinskega
lokala, zato zanj ni posebne slike procesa.
Proces izdaje enkratnega podaljšanja obratovalnega časa je sestavljen iz sledečih aktivnosti.
Sprejem vloge
Standardni postopek
Vloga enkratne potrditve se izvaja brez plačila takse.
Izdelava osnutka sklepa
Izvajalec: referent za splošne zadeve (1.2.)
Vhod: vloga za potrditev urnika
Opis: Enkratno podaljšanje urnika se izda ob prireditvah in posebnih priložnostih. Referent
preveri, ali je za enkratno podaljšanje izdano pozitivno mnenje krajevne skupnosti. Ob
izpolnjevanju pogojev referent potrdi obrazec ter ga posreduje v podpis vodji oddelka za
gospodarstvo in finance.
Izhodi: osnutek obrazca za potrditev urnika
Vrednotenje: čas izdelave: 0,05–0,20 h; sredstva: referent
Pripombe, izboljšave: S pooblastilom referenta za potrjevanje obratovalnega časa bi le-ta
lahko neposredno potrdil obrazec, s čimer bi se lahko obrazec takoj izdalo stranki. Z
nadgradnjo informacijske pisarne bi lahko postopek potrditve urnika opravili neposredno v
pisarni.
Podpisovanje
Standardni postopek
Pošiljaje in knjiženje zadeve
Izvajalec: referent za splošne zadeve (1.2.)
Vhod: potrjen obrazec obratovalnega časa
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Opis: Po prejemu potrjenega obrazca ga referent z vročilnico pošlje stranki, kopijo urnika
shrani v spis, dve kopiji pa pošlje tržni inšpekciji in policiji s priporočeno pošto.
Izhodi: pošiljanje sklepa stranki, pošiljanje obvestila o urniku
Vrednotenje: čas: 0,10 h; sredstva: referent
Pripombe, izboljšave: /
Arhiviranje zadeve
Standardni postopek
15. Izplačilo enkratnega denarnega prispevka za novorojence
Vhodi: vloga stranke
Lastnik procesa: vodja oddelka za družbene dejavnosti (4.), referent za splošne zadeve (1.2.)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: sprejem vloge, priprava osnutka sklepa, podpisovanje, pošiljanje sklepa in
knjiženje, arhiviranje
Dodana vrednost: nakazilo denarnega prispevka za novorojence
Strošek: sprejemna 0,20–0,35 h, referent 0,50 h, oprema, pisarniški material
Čas: izdelava 1,10– 1,25 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju od 2 ur do 1 dneva
KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
Izhod: sklep o dodelitvi enkratnega denarnega nadomestila
Proces izplačila enkratnega denarnega prispevka za novorojence je sestavljen iz sledečih
aktivnosti.
Sprejem vloge
Standardni postopek
Priprava osnutka sklepa
Izvajalec: referent za splošne zadeve (1.2.)
Vhod: vloga stranke, priloge (izpisek iz rojstne knjige, potrdilo o državljanstvu staršev,
potrdilo o stalnem bivališču)
Opis: Po prejemu vloge svetovalec preveri datum rojstva otroka in stalno bivališče. Ob
izpolnjevanju pogojev izdela osnutek sklepa o dodelitvi enkratnega denarnega
nadomestila, ki ga posreduje v podpis vodji oddelka za družbene dejavnosti.
Izhodi: osnutek sklepa o dodelitvi nadomestila
Vrednotenje: čas za izdelavo: 0,30 h; sredstva: svetovalec, računalnik, tiskalnik
Pripombe, izboljšave: /
Podpisovanje
Standardni postopek
Pošiljaje sklepa in knjiženje
Standardni postopek
Po prejemu vročilnice referent v proračun posreduje izvod sklepa o dodelitvi, ki služi kot
nalog za nakazilo.
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Arhiviranje
Standardni postopek
Slika 21: Izdelava sklepa o izplačilu enkratnega prispevka za novorojenca
Občina Ilirska Bistrica

Sprejemna pisarna

Referent za splošne zadeve

Vodja oddelka za družbene
dejavnosti

Preveritev
izpolnjevanja
pogojev

Vloga

Prevzem vloge,
odpiranje zadeve
Izdaja sklepa o
zavrnitvi

Vloga
popolna,

Pogoji
izpolnjeni

NE

DA

Podpisovanje
NE

Dopolnitev vloge

Sestava osnutka
soglasja o prodaji
izven ...

Pošiljanje sklepa,
izdaja naloga za
nakazilo
Pošiljanje stranki

Prejem vročilnice

Arhiviranje

Knjiženje zadeve,
zaključevanje

Konec

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
5.3.16. Znižano plačilo vrtca
Vhodi: vloga stranke
Lastnik procesa: vodja oddelka za družbene dejavnosti (4.), referent za splošne zadeve (1.2.)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: informiranje pred oddajo, sprejem vloge in takse, izračun višine nadomestila in
osnutek odločbe, podpisovanje, pošiljanje in knjiženje zadeve, arhiviranje zadeve
Dodana vrednost: izdelava sklepa o znižanem plačilu vrtca
Strošek: sprejemna 0,20–0,35 h, referent 1,00–1,30 h, oprema, aplikacije, pisarniški material
Čas: izdelava 1,20–2,05 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju od 2 ur do 1 dneva
KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
Izhod: sklep o znižanem plačilu vrtca
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Proces izdaje sklepa o znižanem plačilu vrtca je sestavljen iz sledečih aktivnosti.
Informiranje pred oddajo
Izvajalec: referent za splošne zadeve (1.2.)
Vhod: stranka
Opis: Pred oddajo vloge se stranka pri svetovalcu informira o možnosti oddaje, potrebnih
prilogah in podobno.
Izhodi: informacije
Vrednotenje: čas: 0,10 h; sredstva: svetovalec
Pripombe, izboljšave: /
Sprejem vloge in takse
Standardni postopek
Izračun višine nadomestila in osnutek odločbe
Izvajalec: referent za splošne zadeve (1.2.)
Vhod: vloga s prilogami
Opis: Referent izračuna plačilni razred stranke. Na osnovi prihodkov staršev s pomočjo
formule izračuna plačilni razred, glede na katastrski dohodek in višino premoženja izvrši
korekcijo plačilnega razreda. Na osnovi izračuna izdela osnutek odločbe o plačilnem
razredu v vrtcu. Osnutek pošlje v podpis vodji oddelka za družbene dejavnosti.
Izhodi: Osnutek odločbe o plačilnem razredu.
Vrednotenje: čas izdelave: 0,30–1,00 h
Pripombe, izboljšave: Ročno izračunavanje plačilnega razreda je zamudno in dopušča
večje možnosti napak. Za obračunavanje plačilnega razreda v vrtcu je bila v sklopu
programa ministrstva izdelana aplikacija, ki je brezplačno na voljo. Z izračunavanjem
podatkov preko aplikacije bi se skrajšala doba priprave podatkov, zagotovljeno bi bilo
vodenje evidenc, odločba o izračunu bi bila izdelana avtomatsko. Z nadgradnjo
informacijske pisarne bi se lahko postopek prejema vloge in izdelava odločbe prenesli v
informacijsko pisarno. S pooblastitvijo referenta za podpisovanje odločbe bi se lahko le-ta
izdala neposredno, s čimer bi se prihranili stroški pošiljanja. Z nadgradnjo sistema
elektronskih obrazcev, ki bi omogočali neposredno pridobivanje podatkov iz državnih
evidenc, bi lahko referent neposredno pridobil podatke, potrebne za obračun plačilnega
razreda, s čimer bi se stranki prihranilo nadležno zbiranje prilog.
Podpisovanje
Standardni postopek
Pošiljanje in knjiženje zadeve
Izvajalec: referent za splošne zadeve (1.2.)
Vhod: odločba o plačilnem razredu
Opis: Po prejemu odločbe od vodje jo referent s povratnico pošlje stranki, en izvod pošlje
tudi vrtcu, ki na njegovi osnovi zaračuna oskrbnino. Izvod odločbe se shrani v spis.
Referent knjiži vse dokumente in po prejemu povratnice zadevo zaključi ter jo posreduje v
sprejemno pisarno.
Izhodi: pravnomočna odločba o plačilnem razredu za vrtec, zaključena zadeva
Vrednotenje: čas: 0,20 h; sredstva: referent, računalnik, tiskalnik, pisarniški material
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Pripombe, izboljšave: /
Slika 22: Postopek izračuna višine nadomestila plačila vrtca
Občina Ilirska Bistrica

Sprejemna pisarna

Referent za splošne zadeve
Nudenje informacij
o znižanju plačila
vrtca

Stranka

Vloga

Direktor OU

Informacije
Prevzem vloge,
odpiranje zadeve

Vloga
popolna

DA

Izračun višine
nadomestila in
priprava osnutka
sklepa

NE

Podpisovanje

Pošiljanje sklepa
Dopolnitev vloge
Pošiljanje stranki

Prejem vročilnice

Pošiljanje kopije
sklepa vrtcu

Arhiviranje

Knjiženje zadeve,
zaključevanje

Konec

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
Arhiviranje zadeve
Standardni postopek
17. Uveljavitev pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja
Vhodi: vloga stranke
Lastnik procesa: vodja oddelka za družbene dejavnosti (4.), referent za splošne zadeve (1.2.)
Prevzemnik: stranka postopka
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Omejitve: /
Aktivnosti: sprejem vloge in takse, preverjanje izpolnjevanja pogojev in izpolnjevanje obrazca,
izpolnjevanje prijavnega obrazca, podpisovanje, pošiljanje in knjiženje zadeve, arhiviranje
zadeve
Dodana vrednost:
Strošek: sprejemna 0,20–0,35 h, referent 0,50–1,05 h, oprema, aplikacije, pisarniški material
Čas: izdelava 1,10–1,40 h, zamude pri pošiljanju in podpisovanju od 3 ur do 1 dneva
KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
Izhod: prijava stranke v obvezno zdravstveno zavarovanje
Proces prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje je sestavljen iz aktivnosti, opisanih v
nadaljevanju.
Sprejem vloge
Standardni postopek
Preverjanje izpolnjevanja pogojev in izpolnjevanje obrazca
Izvajalec: referent za splošne zadeve (1.2.)
Vhod: vloga, priloge
Opis: Referent na podlagi vloge in prilog ugotovi izpolnjevanje pogojev za sklenitev
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ob izpolnjevanju pogojev izpolni prijavni obrazec,
ki ga posreduje v podpis županu.
Izhodi: izpolnjen obrazce o prijavi v zdravstveno zavarovanje
Vrednotenje: Čas izdelave: 0,30–0,45 h; sredstva: referent
Pripombe, izboljšave: postopek prijave v zdravstveno zavarovanje bi lahko skrajšali z
uvedbo namenske aplikacije, ki bi omogočala tiskanje obrazcev z enkratnim vnosom
podatkov v računalnik, poleg tega pa bi se v aplikaciji vodila ustrezna evidenca, na podlagi
katere bi se opravljal mesečni obračun. S tem bi se zmanjšal potreben čas za obdelavo
vloge, hkrati bi se zagotovilo vodenje potrebnih evidenc.
Podpisovanje
Standardni postopek
Pošiljanje in knjiženje zadeve
Izvajalec: referent za splošne dejavnosti (1.2.)
Vhod: obrazec za prijavo v zdravstveno zavarovanje.
Opis: Po prejemu podpisanega obrazca le-tega referent pošlje na Zavod za zdravstveno
zavarovanje, kjer sklenejo zdravstveno zavarovanje. En izvod potrjenega obrazca zavod
vrne na Občino, kjer se hrani v spisu zadeve.
Izhodi: Sklenitev zavarovanja
Vrednotenje: čas izdelave: 0,20 h; sredstva: referent
Pripombe, izboljšave: /
Arhiviranje zadeve
Postopek je enak kot pri izdaji lokacijske informacije za promet z nepremičninami..
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Slika 23: Proces prijave v zdravstveno zavarovanje

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica
18. Odjava iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
Vhodi: vloga stranke
Lastnik procesa: referent za splošne zadeve (1.2.)
Prevzemnik: stranka postopka
Omejitve: /
Aktivnosti: sprejem vloge ali obvestila, izdelava odjave, knjiženje zadeve, arhiviranje zadeve
Dodana vrednost:
Strošek: sprejemna 0,15 h, referent 0,45 h, oprema, aplikacije, pisarniški material
Čas: izdelava 1,00 h
KDU: hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje postopkov
Izhod: izsek iz planskih aktov
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Proces odjave iz zdravstvenega zavarovanja je sestavljen iz sledečih aktivnosti.
Slika 24: Proces odjave iz zdravstvenega zavarovanja
Občina Ilirska Bistrica

Sprejemna pisarna

Vloga

Prevzem vloge,
odpiranje zadeve

Referent za splošne zadeve

Izpolnjevanje
obrazca odjave
zavarovanja

Vodja oddelka za družbene
dejavnosti

Podpisovanje

Obvestilo

Potrditev obrazca na
ZZZS

Vnašanje podatkov v
evidenco zavarovancev

Arhiviranje
Knjiženje zadeve,
zaključevanje

Konec

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica

Sprejem vloge ali obvestila
Izvajalec: sprejemna pisarna (1.7.), referent za splošne zadeve (1.2.)
Vhod: vloga, obvestilo
Opis: Odjavo iz zdravstvenega zavarovanja se izvede na podlagi vloge stranke, ustne
vloge ali obvestila ZZZS o sklenitvi novega zavarovanja. Na podlagi vloge ali obvestila, ki
ga prejme referent, se v sprejemni pisarni odpre zadevo ter se jo pošlje v reševanje
referentu.
Izhodi: poknjižena vloga
Vrednotenje: čas: 0,15 h; sredstva: referent, računalnik
Pripombe, izboljšave: /
Izdelava odjave
Izvajalec: referent za splošne zadeve (1.2.)
Vhod: vloga
Opis: Na podlagi prejete vloge referent izpolni obrazec o objavi iz zavarovanja, ki ga
podpiše sam ter ga pošlje na ZZZS, kjer na podlagi obrazca odpovejo zavarovanje.
Izhodi: obrazec o odjavi iz zavarovanja
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Vrednotenje: čas: 0,25 h; sredstva: referent
Pripombe, izboljšave: Z uvedbo namenske aplikacije bi se poenostavil proces izdelave
obrazca, saj bi se ga samo natisnilo na podlagi že ob sklenitvi zavarovanja vnesenih
podatkov. Izvedba odjave iz zavarovanja preko aplikacije bi tudi avtomatsko vnesla
popravek v evidenco zavarovanih, na podlagi katere se opravlja mesečni obračun in
izplačilo zavarovalnine.
Knjiženje zadeve
Standardni postopek
Vsi ti opisani procesi se izvajajo na prvi stopnji ter brez zbiranja dodatnih dokazil. V primeru
teh dodatnih aktivnosti se v procesih izvajajo še druge dejavnosti, predstavljene v
nadaljevanju.

Zbiranje izpiskov iz uradnih evidenc
Pri oddaji vloge lahko stranka poleg vloge odda tudi zahtevane priloge oz. dokazila ali pa jih
mora referent po uradni dolžnosti pridobiti sam, če se dokazila nanašajo na podatke, ki se
nahajajo v uradnih evidencah pri drugem organu.
Referent je dolžan za izpisek iz uradne evidence zaprositi v 3 dneh od prejema vloge, organi,
ki imajo podatke, pa jih morajo posredovati najkasneje v 15 dneh.
Zbiranje dokazil iz uradnih evidenc se nanaša na zbiranje dokazil o premoženjskem stanju,
zemljiško knjižne izpiske, zemljiški list ter dokazila o osebnem stanju (rojstni list, družinski
list).
Izvajalec: izvajalec procesa
Vhodi: vloga stranke
Opis: Po prejemu vloge stranke odgovorna oseba pisno zaprosi odgovorni organ za izpisek
iz uradne evidence. Organ po prejemu zaprosila tega sprejme kot vlogo ter ga evidentira v
svojem informacijskem sistemu. Po odpiranju zadeve se ta dodeli pristojnemu referentu.
Referent na podlagi zahteve izpiše ustrezno potrdilo ter ga glede na pooblastila potrdi sam
ali ga posreduje v potrditev vodji ter ga potem po pošti posreduje občini. Po prejemu
potrdilo evidentira sprejemna pisarna ter ga pošlje pristojnemu referentu.
Izhodi: prejeto potrdilo
Vrednotenje: izdelava zahtevka 0,05 h, pošiljanje 0,15 h, čakanje na odgovor od 2 dni do
16 dni.
Pripombe izboljšave: Pridobivanje izpiskov iz uradnih evidenc je zamudno opravilo. Ker
sistem naročanja uradnih evidenc ni mogoč preko elektronske pošte, zaradi neobstajanja
sistema posredovanja in prejemanja elektronskih vlog, je potrebno poizvedbo opraviti
preko navadne pošte. Sama uporaba pošte povzroči zamudo enega dneva od pošiljanja do
prejemanja pošte ter dodatnega dneva za pošiljanje evidence nazaj. Poleg tega se vloga pri
pristojnem organu knjiži in potem rešuje, ko je referent prost, saj imajo stranke, ki se
zglasijo pri njem, prednost pri izdaji potrdil oz. drugih opravkih. Dejstvo, da referent ni
pristojen za podpisovanje dokazila, povzroči dodatno zamudo, saj je potrebno čakati
odgovorno osebo.
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Slika 25: Postopek pridobivanja izpiskov iz uradnih evidenc
Občina Ilirska Bistrica
Sprejemna pisarna

Pristojni referent/svetovalec
Ugotavljanje
potrebnih
dokazil

Vloga

Konec

Potrebna
dokazila

DA

Izdelava
zahtevka za
dokazila

NE

Pošiljanje
pristojnemu organu

Prejem potrdila

Organ, pristojen za hranjenje uradne evidence
Sprejemna pisarna

Pristojni referent/svetovalec

Odgovorna oseba

Prejem zahtevka

Odpiranje
zadeve,
pošiljanje v
reševanje

Priprava izpiska
iz uradne
evidence
Podpisovanje
izpiska

Pošiljanje
izpiska

Pošiljanje izpiska

Vir: Interno gradivo Občine Ilirska Bistrica

Glede na državne razvojne načrte glede e-uprave, je bilo predvideno pridobivanje izpiskov iz
uradnih evidenc s pomočjo elektronskih poti. Storitev na področju lokalne samouprave ni
zaživela, ker so lokalne samouprave glede na ministrstva precej samostojni organi, ki imajo
tudi zelo raznoliko urejeno poslovanje. Med posameznimi lokalnimi skupnostmi so zelo velike
razlike v velikosti občinskih uprav, organiziranosti in sredstev, ki jih imajo občine na
razpolago.
V prednosti so starejše občine, ki izhajajo še iz časov, ko so bile občine in upravne enote
združene. V teh občinah se je ohranila nekdanja organiziranost in tudi precej znanja glede
upravnega poslovanja. V prednosti so tudi večje občine, ki imajo številčnejšo občinsko upravo
ter tako naloge razdeljene med večje število uradnikov, kar jim omogoča poglobitev znanja na
določenem področju kot tudi ustanovitev posebnih služb, kot je informatika.
Na drugi strani so novoustanovljene občine, ki so nastale z odcepitvijo od večje občine.
Takšne občine so zelo majhne in imajo nizko število zaposlenih, ki morajo reševati veliko
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število nalog. Takšne občine nimajo niti sredstev niti znanja za razvoj elektronskih poti
poslovanja, posamezni zaposleni uslužbenec pa opravlja širok spekter nalog.
Zaradi varstva osebnih podatkov obstajajo pri pridobivanju izpiskov iz uradnih evidenc
določene omejitve. Za izpisek iz uradne evidence lahko zaprosi le oseba, ki izvaja določen
postopek, pri katerem so zahtevani podatki iz uradnih evidenc, in to le za osebo, ki je podala
vlogo za reševanje tega postopka. Ker pristojni organi, ki upravljajo z uradnimi evidencami,
nimajo evidence, katera oseba na občini je pristojna za pridobivanje posameznega dokazila pri
občini, pri vsakem zahtevku zahteva dodatno pooblastilo za pridobivanje podatkov, ki mora
biti podpisano in potrjeno s strani uradne osebe občine. Takšen način pridobivanja izključuje
uporabo elektronskih poti in na ta način ustvarja nepotrebne zamude pri izvajanju postopka.
Za reševanje problema zamud je najučinkovitejša rešitev uvedba elektronskih obrazcev preko
centralnega strežnika na državni ravni. Z uvedbo takšnih rešitev se reši vprašanje pristojnosti
za pridobivanje podatkov, saj na centralni strežnik vlogo vloži neposredno stranka, ki se
identificira z digitalnim potrdilom in po elektronski poti plača takso. Strežnik nato sproži
poizvedbo v uradnih evidencah glede na vlogo ter pridobi ustrezne izpiske in jih nato skupaj z
vlogo po elektronski pošti pošlje na pristojno inštitucijo v reševanje. Na inštitucijo tako prispe
vloga z že zbranimi podatki iz uradnih evidenc, njihovo zbiranje ni potrebno. Ta sistem
zagotavlja največjo varnost, saj se vsa postopek odvije na centralni ravni, k vlogi se vpišejo le
predpisani obrazci, vlogo z zbranimi podatki pa se šifrirano z digitalnim podpisom posreduje
na znani elektronski naslov.
Sistem elektronskih obrazcev še ni razvit do te mere, da bi omogočal elektronsko plačevanje
takse in avtomatično zbiranje podatkov, trenutno je v sistemu elektronskih obrazcev na voljo
osem različnih vlog, ki ne zahtevajo plačevanja takse za njihovo reševanje in ne zahtevajo
drugih prilog. Sistem se razvija in lahko pričakujemo nove plačljive storitve že v letošnjem
letu.
Elektronsko izvajanje storitev je storitev, ki se šele vzpostavlja. Število uporabnikov teh
storitev je nizko, čeprav je v prihodnjih letih pričakovati porast uporabe storitev, pa mnoge
osebe ne bodo imele dostopa do njih. Razlog je meja med ljudmi, ki imajo dostop do
informacij, in med tistimi, ki le-tega nimajo, kar se imenuje digitalna ali informacijska ločnica
(Kovačič, Groznik, Ribič, 2005, str. 298). Razlog zanjo je pomanjkanje dostopa do interneta,
pomanjkanje sredstev ali pomanjkanje znanja. Pri prenovi poslovnih procesov je potrebno lete načrtovati tako, da bodo možnost uveljavljanja procesov imele vse osebe. Dostop do
storitev občine mora biti prav tako omogočen po klasični poti, to je z oddajo vloge preko
okenca.
Za omogočanje učinkovitega dela pri klasičnem načinu sprejemanja vlog je potrebno izdelati
rešitev za pridobivanje izpiskov iz uradnih evidenc med občino in državnimi inštitucijami
preko elektronske poti.
Pritožbeni postopek
Procesi, ki so bili opisani v točki 6.3., se odvijajo na prvi stopnji. V skladu z zakonom o
upravnem postopku ima stranka ob koncu upravnega postopka, ki se zaključi z izdajo odločbe
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ali sklepa, pravico vložiti pritožbo, če meni, da v upravnem postopku sprejeta odločitev ni bila
pravilna. Način pritožbe je določen v vsakem sklepu ali pritožbi.
Izvajalec: izvajalec procesa
Vhodi: pritožba stranke
Opis: Po prejemu pritožbe oseba najprej preveri, ali je pritožba prispela v roku, ali je
pritožba dovoljena in ali je upravičena. Nato organ glede na dejstva v pritožbi preveri
pravilnost izdanega sklepa ali odločbe. Pri preverjanju lahko ugotovi, da je potrebno
ponovno opraviti postopek odločanja, da je potrebno postopek odločanja dopolniti ali pa
da je bil postopek odločanja pravilen. Glede na ugotovljeno stanje ponovno izda odločbo
ali sklep ter ga posreduje stranki. Stranka se lahko na novo odločbo spet pritoži, ponovno
preverjanje opravlja organ na višji stopnji, v primeru občine župan. Ta ponovno pretehta
odločitev organa na prvi stopnji in na podoben način sprejme sklep ali odločbo o zadevi ter
jo posreduje stranki. Zoper to odločitev ima stranka spet možnost pritožbe na višji ravni.
Izhodi: sklep/odločba
Vrednotenje: čas izdelave je glede na zadevo zelo različen
Pripombe izboljšave: /
Ker se pritožbe na ugotovljene odločitve ne dogajajo pogosto, v tej nalogi ne bodo podrobneje
obravnavane. Glede na število pritožb in raznolikost postopkov, kjer se pojavljajo, ni smiselna
informatizacija njihovega reševanja.
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